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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠۴)دحاو۴( دشرا همان ناياپ١٣٩٨٢١١١١٢٩۶

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٠١١۶) للملا نیب قوقحدشرا(رانیمس٢٣٩٨٢١٢١۴٠٨٠

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٣٩٨٢١٢٢٠۶۵٨

 ماظن رد هعلاطم و قوقح ملع همدقمباتك۵٧۵۴يتست٢٠١٢قوقح ملع همدقم۴٣٩٨٢١٢٢٣٠٢٠
ناريا يقوقح

 تكرش١٣٩٢٢٠١٣نايزوتاك رصان
 يماھس

راشتنا

.دوش هعلاطم )لوا لصف ءزج هب( لوا شخب

رون مایپ١٣٩٨٢٠١٩يورسخ نسح)مود تساريو( ١ يساسا قوقح يشيامزآ١١٨۵۶يتست١٢٠١٢ يساسا قوقح۵٣٩٨٢١٢٢٣٠٢٢

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفشناد جنگ١٣٩٠٢٠١١يلدگیب ييایضيمومع للملا نیب قوقحباتك۵٨۵٩يتست١٢٠١٢ يمومع للملا نیب قوقح۶٣٩٨٢١٢٢٣٠٢۵

 دعاوق :يندم قوقح يتامدقم هرودباتك۶٨۶۶يتست٣٠١٨اھدادرارق تایلك٣ يندم قوقح٧٣٩٨٢١٢٢٣٠٣٢
اھدادرارق يمومع

نازیم١٣٨٩٢٠١٠ييافص نیسح دیس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ٧ لصف زاشناد جنگ١٣٩٠٢٠١١يلدگیب ييایضيمومع للملا نیب قوقحباتك۵٨۵٩يتست٢٢٠١٢ يمومع للملا نیب قوقح٨٣٩٨٢١٢٢٣٠٣٧

.دوش هعلاطم ۴ لصفيدنسرخinternational lawby rebecca.mm.wallace١٣٨٨٢٠٠٩باتك۶٩٧٠يتست٢٠١۶يجراخ نابز هب يقوقح نوتم٩٣٩٨٢١٢٢٣٠٨۵

 يللملا نیب تادھعت قوقح،يسایس هقفباتك٧۴۶٧يتست٢٠١۶يمالسا للملا نیب قوقح١٠٣٩٨٢١٢٢٣٠٨۶
مالسا رد يساملپيدو

.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ٢ لصف زاتمس١٣٩٠٢٠١١يناجنز دیمع يلعسابع

 هسسوم١٣٩۵٢٠١۶تعلط نیمرآاکانات يموفیشوياھايرد للملا نیب قوقحباتك١١۵٠۵يتست٢٠١۶اھايرد قوقح١١٣٩٨٢١٢٢٣٠٨٧
 و تاعلاطم
 ياھشھوژپ

 رھش يقوقح
هنادواج،شناد

 ات ١٣ راتفگ مود شخب زا ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ، ٢راتفگ لوا شخب زا
.دوش هعلاطم همیمض يادتبا

.دوش فذح مود شخب زا مود و لوا ياھ لصفشناد رھش١٣٩٣٢٠١۴ينموم يدھميرفیك يللملا نیب قوقحباتك٩٣١٧يتست٢٠١۶للملا نیب يازج قوقح١٢٣٩٨٢١٢٢٣٠٨٨

شناد جنگ١٣٨۵٢٠٠۶يلدگیب يئایض رتکديللملا نیب تادھاعم قوقحباتك٩١٠٢يتست٢٠١۶تادھاعم قوقح١٣٣٩٨٢١٢٢٣٠٨٩

 هسسوم١٣٧٩٢٠٠٠ينامز مساقنردلف نھوھ لدياز ستانگيا)مود پاچ( يداصتقا للملا نیب قوقحباتك٧٧٠٧يتست٢٠١۶يداصتقا للملا نیب قوقح١۴٣٩٨٢١٢٢٣٠٩٠
 و تاعلاطم
 ياھشھوژپ

 رھش(يقوقح
 رد شناد

)تسا تياس

 هعلاطم ١۶ و ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
 ليذ ياھتياس زا يناھج تراجت دروم رد نینچمھ .دوش

 :ددرگ هدافتسا
www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.doc

.دشاب يم فذح مراھچ شخب و موس شخب زا لوا لصفشناد رھش١٣٨٩٢٠١٠لگ میھاربايللملا نیب تیلوئسمباتك٧٩٩٣يتست٢٠١۶ يللملا نیب تیلوئسم١۵٣٩٨٢١٢٢٣٠٩١

 زارط يفيرش نیسحتاشومات نایتسيركرشب قوقحباتك١١١٢٧يتست٢٠١۶رشب قوقح يللملا نیب ماظن١۶٣٩٨٢١٢٢٣٠٩٢
يھوك

.دوش هعلاطم ١٣ و ٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ياھ لصفنازیم١٣٩٢٢٠١٣

 يم فذح١۵ و ١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ياھ لصفتمس١٣٩۴٢٠١۵يوریش نیسحلا دبعللملا نیب تراجت قوقحباتك٩١٠٠يتست٢٠١۶للملا نیب تراجت قوقح١٧٣٩٨٢١٢٢٣٠٩۴
.دشاب

 لصفو لح يقوقح ياھشور١٨٣٩٨٢١٢٢٣٠٩۵
يللملا نیب تافالتخا

 نیب تفالتخا زیمآ تملاسم لصف و لحباتك۶٨۶٣يتست٢٠١۶
يللملا

 هللا تبیھ يچ حلص يلع دمحم
شنم يدنژن

 و لح زیمآ تملاسم يقوقح ياھراک و زاس(٢ياھ لصفنازیم١٣٩۵٢٠٠٨
 ياھ لصف و٣ لصف ياھتنا ات )يللملا نیب تافالتخا لصف
.دوش هعلاطم ۶ و ۵

 زا مود شخب و لوا ناونع زا مجنپ و مراھچ و موس شخبدجم١٣٩۴٢٠٠۵هداز كیب میھاربايللملا نیب ياھنامزاس قوقحباتك۵٧۶۵يتست٢٠١۶يللملا نیب ياھنامزاس١٩٣٩٨٢١٢٢٣٠٩۶
.دوش هعلاطم دحتم للم ناکرا رياس يادتبا ات مود ناونع

 لصف ،مود شخب يادتبا ات تسخن شخب زا موس لصفنازیم١٣٨۶٢٠٠٧يقوجلس دمحممود دلج يصوصخ للملا نیب قوقحباتك٩٠٩٩يتست٢٠١۶يصوصخ للملا نیب قوقح٢٠٣٩٨٢١٢٢٣٠٩٧
 مجنپ باتک زا ۴ و٣ ،٢ ،١ياھ لصف ،مود شخب زا لوا
.دوش هعلاطم

 هناحلسم تامصاخم قوقح٢١٣٩٨٢١٢٢٣٠٩٨
)دشرا(

 همالع١٣٨٠٢٠٠١يلدگیب يئایض رتکدگنج قوقحباتك٩١٠١يتست٢٠١۶
ييابطابط

٢۴ هحفص زا همیمض باتک زا و ۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات

 روما ترازو١٣٨۴٢٠٠۵نیعلاوذ زيورپكیتاملپيد قوقحباتك۶٨٨٩يتست١٠٨يلوسنك كیتاملپيد قوقح٢٢٣٩٨٢١٢٢٣١٠٠
هجراخ

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ شخب

 ناريا ييايرد نوناق هياپ رب ييايرد قوقحباتك٧۴٠۴يتست١٠٨ييايرد قوقح٢٣٣٩٨٢١٢٢٣١٠٢
ييايرد يللملا نیب تاررقم و

 تنامض( موس ثحبم يادتبا ات ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ياھ لصفتمس١٣٩۵٢٠١۶دافسا يفجن
.دوش هعلاطم )اھب هراجا يارجا

 و يلخاد قوقح رظنم زا يياوھ قوقحباتك١٠۵۶٢يتست٢٠١۶اضفواوھ للملا نیب قوقح٢۴٣٩٨٢١٢٢٣١٠٣
 للملا نیب

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفشناد رھش١٣٩٣٢٠١۴يرابج روصنم

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ شخبيدنسرخ١٣٩٠٢٠١١يچپوتاضف للملا نیب قوقحباتك٧٩٨٣يتستاضفواوھ للملا نیب قوقح٣٩٨٢١٢٢٣١٠٣

تمس١٣٩٢٢٠١٣يمیحر ...ا بیبح و ييافص)دادرارق زا جراخ تامازلا(يندم تیلوئسمباتك٩۵۴٣يتست٢٠١۶يندم تیلوئسم٢۵٣٩٨٢١٢٢٣١٠۴

.دوش فذح ۵ لصفرتسگداد١٣٩٢٢٠١٣دنغرا هراھب و يمشاھ روپتسيز طیحم للملا نیب قوقحباتك٩۵٢٣يتست١٠٨تسيز طیحم للملا نیب قوقح٢۶٣٩٨٢١٢٢٣١٠۵

 رب دیکات اب قوقح ملع رد قیقحت شورباتك۶٨٩٣يتست٢٠١۶هتفرشیپ قیقحت شور٢٧٣٩٨٢١٢٢٣١٧٨
يسيون همان ناياپ

لگنج١٣٩٢٢٠١٣فابجك لآ نیسح

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣٢)يرظن عبتتو قیقحت(رانیمس٢٨٣٩٨٢١٢٢٣٢٠٢

 للملا نیب قوقح تالوحت خيرات٢٩٣٩٨٢١٢٢٣٢٠۴
)روحم شزومآ(

 زارط يفيرش نیسحهسساك وینوتنآللملا نیب قوقحباتك۶٨۶٠يتست٢٠١۶
يھوك

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفنازیم١٣٨۵٢٠٠۶
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نازیم١٣٩٧٢٠١٨يلیبدرا يلع دمحم١ دلج يمومع يازج قوقحباتك٨٨٨۴يتست١٢٠١٢ يمومع يازج قوقح٣٠٣٩٨٢١٢٢٣٢٢۵

Page 2 of 2دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) ھحفص٢ ( تاحفص ھیلک

01/22/2020https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm


