
مرکز سنجش و پذیرش 

دانشگاه آزاد اسالمی                               

دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاهی مردمی و اسالمی است.                  

مقام معظم رهبري:

 

دفترچه راهنماي ثبت نام دوره  دفترچه راهنماي ثبت نام دوره  دفترچه راهنماي ثبت نام دوره  

 کاردانی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی   کاردانی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی  

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

 کاردانی پیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی  

نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

براي دانش آموختگان دوره هاي فنی و حرفه اي ، کاردانش 

 و هنرستان نظام قدیم
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 مقدمه : 

دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد اجتمــاعی یکــی از 

ارزشمندترین منابعی است که جامعـه بـراي پیشـرفت و    

توسعه در اختیار دارد. این نهاد بـه جهـت نقـش تعیـین     

و انتقـال دانـش   » پـژوهش «اي که در تولید دانـش  کننده

هاي تعیین میزان دارد به عنوان یکی از شاخص» آموزش«

نظر قرار گرفته اسـت. دانشـگاه آزاد    توسعه کشورها مد

اسالمی در این راستا و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی 

هاي موجود در برنامه توسعه اقتصادي، منبعث از رهیافت

 نمایـد. اجتماعی و فرهنگی اقدام به پذیرش دانشجو مـی 

دفترچــه حاضــر بــه منظــور پــذیرش دانشــجو در دوره 

تدوین گردیـده  حصیلی براساس سوابق تکاردانی پیوسته 

 است.

 تعاریف :

تحصـیالت دانشـگاهی بـه     الف ) مقطـع تحصـیلی :  

ــه   دوره ــر دوره ب ــان ه ــیم و در پای ــف تقس ــاي مختل ه

شـود.  التحصیالن مدرك تحصیلی آن دوره اعطاء میفارغ

نامنـد. مقطـع   ها را مقطع تحصیلی میهریک از این دوره

وسـته و  تحصیلی مورد نظر در این دفترچـه، کـاردانی پی  

سـال نیـز    3سال بوده و تا  2طول تحصیل در آن حداقل 

 باشد.قابل تمدید می

در نظـام   هاي تحصیلی نظام جدید متوسـطه : ب) شاخه

، تحصــیالت بــه ســه شــاخه )6-3-3( جدیــد متوســطه

شـود  تقسیم مـی » کاردانش«و » ايفنی و حرفه«، »نظري«

ه تواننـد در دور مـی  شـاخه هـر سـه   التحصیالن که فارغ

 .نام نمایندپیوسته ثبتکاردانی 

آمـوزش در   ج) نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسـالمی : 

دانشگاه آزاد اسـالمی براسـاس نظـام واحـدي اسـت و      

دروسی که در هر نیمسال تحصیلی به دانشـجویان ارائـه   

شود از تعدادي واحد درسی تشکیل شـده اسـت. در   می

درس  ی در یـک ینظام آموزشی واحدي چنانچه دانشـجو 

نمره قبولی نیاورد ملزم به گذرانـدن مجـدد همـان درس    

 باشد.  می

دانشگاه آزاد اسالمی در شهرهاي  : دانشگاهی  محلد) 

ــه نــام  واحــد «مختلــف داراي تشــکیالت دانشــگاهی ب

ــی و «و » مرکــز آموزشــی«، »دانشــگاهی آموزشــکده فن

 باشد.می» اي سماحرفه

ه خـود تنهـا   هر داوطلب با توجه به عالق ) رشته : هـ

محل دانشگاهی  20مجاز به انتخاب یک رشته و حداکثر 

هاي مختلف نیمسـال  باشد. عناوین رشتهنام میبراي ثبت

ــال   اول ــته س ــاردانی پیوس ــگاه آزاد  1398دوره ک دانش

 اسالمی در این دفترچه درج گردیده است.

ترکیب نام رشته تحصـیلی در مقطـع    : محل) رشته/ و

 محلام محل دانشگاهی مجري، رشته/کاردانی پیوسته و ن

 شود.  نامیده می

بـه   5/11/93مـورخ   34467مطـابق بخشـنامه    تذکر :

استناد مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه،   

کارکنان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی (اعم از رسـمی،  

آزمایشی و قراردادي) مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل 

 نوان محل تحصیل انتخاب نمایند.خدمت خود را به ع

 شرایط عمومی :

اعتقاد و التزام عملی به اسالم و یا یکـی از ادیـان    -1

ــوري اســالمی   ــانون اساســی جمه تصــریح شــده در ق

نـام  مالك، وضع کنونی داوطلـب در هنگـام ثبـت   (ایران

 .)است

 نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران.   -2

) مبارزه مسلحانه بـا  1( : مصادیق عناد شامل توضیح :

) داشـتن وابسـتگی   2( ،نظام جمهـوري اسـالمی ایـران   

) پرداخت کمک مالی 3( ،تشکیالتی به گروههاي محارب

به گروهکهـاي محـارب یـا هـواداري تشـکیالتی از آن      

)  تبلیــغ 4( ،گروهکهــا و یــا داشــتن عضــویت در آنهــا

 باشد.ماتریالیسم و ادیان ساختگی می

   القی.نداشتن فساد اخ -3

مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد بـه مـواد    توضیح :

 باشد.مخدر و اشتهار به فحشا می

 داشتن توانائی جسمی متناسب با رشته انتخابی. -4
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بررسی شرط تطابق مدرك تحصیلی دوره متوسطه  -5

داوطلبان با رشته انتخابی آنان در محل دانشگاهی مربوطه 

ز عـدم رعایـت آن   پذیرد و عواقـب ناشـی ا  صورت می

متوجه شخص داوطلب خواهد بود (رشته تربیت بدنی از 

 باشد).این شرط مستثنی می

نباید براي شـروع و ادامـه تحصـیل از     متقاضیان -6

 منعی داشته باشند. جمهوري اسالمی ایرانلحاظ قوانین 

دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه و یا امکانات  -7

نـدارد. لـیکن چنانچـه    رفاهی دیگر جهـت دانشـجویان   

هاي دانشگاهی امکاناتی در این مورد داشته باشـند،  محل

االمکان در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند حتی

 داد.

ــه مقــررات دانشــگاه آزاد اســالمی    - 8 ــا توجــه ب ب

نامـه  جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین  

آزاد اسـالمی ممنـوع   نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه 

 باشد.می

ها و شدگان واحدها، پردیسشهریه پذیرفته تذکر مهم :

المللی دانشگاه آزاد اسـالمی براسـاس شـهریه    مراکز بین

المللی و تا ها و مراکز بینمصوب ساالنه واحدها، پردیس

دو برابر شهریه واحدهاي داخلی دریافت خواهد گردیـد.  

خـارج از کشـور بـه     شـدگان واحـدهاي  شهریه پذیرفته

برابـر شـهریه    2شود و بیش از صورت ارزي دریافت می

 باشد.واحدهاي داخل کشور می

 

 شرایط اختصاصی : 

گواهینامـه پایـان تحصـیالت دوره     دارا بـودن  –الف 

فنـی و  نظـري،  هـاي  شاخه( 6-3-3متوسطه نظام جدید 

آمـوختگی  و یا احراز شرایط دانـش  )اي و کاردانشحرفه

و  1398هاي مذکور تا پایان شهریور ماه ز رشتهدر یکی ا

اي دوره چهار ساله (نظام قـدیم) در  یا دیپلم فنی و حرفه

نام دوره ثبتهاي متناسب با نوع  دیپلم خود در این رشته

 نمایند.  

برخورداري از توانایی جسمی متناسب با رشـته   – ب

 هاي انتخابی.یا رشته

 ش در صورت پذیرفتـه دارندگان دیپلم کاردان : 1 تذکر

شدن در رشته متناسب با دیپلم خود ملـزم بـه گذرانـدن    

هـاي  س جبرانـی برابـر بخشـنامه   وواحـد در  14حداکثر 

 باشند.مربوط می

شـاخه هـاي کـاردانش، فنـی و     هاي دیپلمه : 2 تذکر

 انتخـاب مجاز بـه   ، صرفا هنرستان نظام قدیمحرفه اي و 

نوع دیپلم خود طبق هاي کاردانی متناسب با یکی از رشته

   باشند.می در این دفترچه راهنما مربوطهجدول 

پیوسته ملـزم بـه   شدگان دوره کاردانیپذیرفتهتبصره : 

هاي گذراندن دروس جبرانی تعیین شده طی دستورالعمل

 باشند.صادره توسط دانشگاه آزاد اسالمی می

متقاضیان داراي مـدرك تطبیقـی در    نامثبت : 3 تذکر

 باشد.پیوسته بالمانع میدانیکار دوره

 رشته تربیت بـدنی الزم اسـت توانـایی    متقاضیان -2

سمی متناسب با این رشته را مطابق نظـر دانشـگاه دارا   ج

و ادامه تحصیل آنان  نامثبتصورت از باشند، در غیر این

 جلوگیري به عمل خواهد آمد.در محل دانشگاهی 

ره متوسطه با توجه به مدرك پایان دومتقاضی هر  -3

کـاردانش   و ايفنـی و حرفـه  نظـري  هاي خود در شاخه

نظـام قـدیم،    دیپلم چهار سالهو یا ) 6-3-3(نظام جدید 

 نـام در ثبتتنها مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی براي 

الزم به ذکر اسـت رشـته    باشد.دوره کاردانی پیوسته می

 متقاضـیان باشـد و  از قاعده فوق مستثنی مـی  تربیت بدنی

توانند در صورت تمایل این رشته را به عنـوان رشـته   می

التحصیلی داوطلبان تطابق رشته فارغ .انتخاب نماینـد تحصیلی 

پیوسته، در محل در دوره متوسطه با رشته انتخابی در دوره کاردانی

دانشگاهی مربوطه صورت خواهد پذیرفت لذا به داوطلبـان اکیـداً   

الـی   13 اتصـفح طابق جدول گردد شرط تطابق رشته (متوصیه می

) را در انتخاب خویش لحاظ دارند (رشته تربیت بـدنی از ایـن   15

 باشد).شرط مستثنی می
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 ها و تسهیالت :سهمیه

تواند براساس ضوابط و مصوبات مربوط هر داوطلب می

هـاي مصـوب   براساس شرایط خود، متقاضی یکی از سـهمیه 

 مندرج در بندهاي ذیل باشد : 

 دگان، ایثارگران و خانواده شهدا :سهمیه رزمن -

هــر یــک از داوطلبــان متقاضــی ســهمیه رزمنــدگان و 

توانند براسـاس شـرایط خـود کـه در بنـدهاي      ایثارگران می

 زیر آمده است متقاضی این سهمیه شوند.» ج«و » ب«، »الف«

ماه حضـور   6رزمندگان (با حداقل  رزمندگان : – الف

سـوب و تـابع ضـوابط    در جبهه) جزو سهمیه رزمنـدگان مح 

باشند. حدنصاب نمره براي این مربوط به سهمیه رزمندگان می

درصد نمره گـزینش آزاد در رشـته/محل مـورد     75داوطلبان 

 باشد.نظر می

هـاي  و تبصره 1رزمندگانی که براساس ماده   : الف -1

نامـه اجرایـی قـانون ایجـاد     چهارگانه ماده مـذکور در آئـین  

مندگان و جهادگران داوطلب بسـیجی  تسهیالت براي ورود رز

 31/6/1359ها و مؤسسات آموزش عالی از تـاریخ  به دانشگاه

) ماه متـوالی یـا متنـاوب    6حداقل شش ( 31/6/1367لغایت 

هاي نبرد حـق علیـه باطـل    داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه

اند، الزم است ضمن مراجعه بـه ارگـان ذیـربط    حضور داشته

عفین یا وزارت جهاد کشاورزي) نسـبت  (سازمان بسیج مستض

به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سـهمیه رزمنـدگان اقـدام    

نـام توسـط   نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبـت 

سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهـاد کشـاورزي مـورد    

تأیید نهایی قـرار گیـرد و در صـورت تأییـد نهـایی توسـط       

 گردند.همیه رزمندگان گزینش میدر سهاي ذیربط ارگان

داوطلبــان متقاضــی اســتفاده از ســهمیه  تــذکر مهــم :

رزمندگان سازمان بسیج مستضـعفین و نیروهـاي مسـلح الزم    

اســت پــس از تکمیــل فــرم مخصــوص اســتفاده از ســهمیه 

رقمـی از واحـد    12رزمندگان نسبت به دریافت کد پیگیـري  

محلی که تقاضـانامه  نام در مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت

 اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.

ــره  ــري :  1تبص ــد پیگی ــیج  12ک ــازمان بس ــی س رقم

مستضعفین و یا نیروهاي مسلح براي هر پذیرش در هـر سـال   

نـام در  باشد لذا ضرورت دارد داوطلبان براي ثبتمتفاوت می

هر پذیرش با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافـت کـد   

 رقمی مخصوص همان پذیرش اقدام کنند. 12یري پیگ

مناطق عملیاتی براسـاس مصـوبات شـوراي    :  2تبصره 

 شود.عالی دفاع تعیین می

مدت حضور یا خـدمت در جبهـه مـوظفی     : 3تبصره 

ســـربازان و پاســـداران وظیفـــه و همچنـــین تعهـــدات و 

هـا و  هـا، سـازمان  هاي خدمتی پرسـنل وزارتخانـه  مأموریت

می در جبهه و نیز طرح شش ماهـه دانشـجویان   هاي نظاارگان

ها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقـی  دانشگاه

 شود.نمی

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان :  4تبصره 

سازمان بسیج مستضعفین در صورت عـدم تأییـد سـهمیه بـه     

 واحدهاي تابعه محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند.

نیروهاي فعـال بسـیجی و بسـیجیان عـادي      : 5تبصره 

هاي مقاومت بسیج مشمول استفاده اي سهمیه رزمندگان پایگاه

 شوند.نمی

آن دسته از پرسـنل کـادر ثابـت، پیمـانی و      الف : -2

وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران عالوه بر میـزان  

ماه  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359موظفی که از تاریخ 

ماه ناپیوسته شـرکت در عملیـات بـه صـورت      9ته و یا پیوس

اند با تأییـد بـاالترین   داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته

مقام هر یک از نیروهاي مسلح (سـتاد کـل نیروهـاي مسـلح،     

ستاد کل سپاه پاسـداران، سـتاد مشـترك ارتـش جمهـوري      

، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهـاي مسـلح   »آجا«اسالمی ایران

») ناجـا «و نیروهاي انتظامی جمهوري اسـالمی ایـران  » اودج«

توانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند. این قبیـل افـراد   می

هاي تابعه مراجعه و فـرم مخصـوص   توانند ابتدا به سازمانمی

استفاده از سهمیه رزمنـدگان در پـذیرش مربـوط را تکمیـل     

نـام توسـط   ثبـت نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان 

ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مـورد تأییـد   
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نهایی قـرار گیـرد. ایـن قبیـل داوطلبـان الزم اسـت ضـمن        

نام نسـبت بـه درج   عالمتگذاري در بند مربوط تقاضانامه ثبت

رقمی پیگیـري در محـل مربـوط اقـدام نماینـد و در       12کد 

یه رزمنـدگان  صورت تأیید نهایی توسط ارگان ذیربط در سهم

 گردند.گزینش می

آن دسته از داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه  تبصره :

رزمندگان ستاد مشترك ارتش جمهوري اسـالمی ایـران الزم   

رقمی به نشـانی اینترنتـی    12است براي دریافت کد پیگیري 

www.aja.ir .مراجعه نمایند 

داوطلبان واجد شـرایط کـه بـا اسـتفاده از      تذکر مهم :

سهمیه رزمندگان در آزمون سراسري سنوات گذشته شـرکت  

اند الزم است براي استفاده از سهمیه رزمنـدگان در ایـن   کرده

 آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمایند.

درصد و باالتر و همسـر   25جانبازان « ایثارگران : – ب

درصد و همسر و فرزندان  25جانبازان زیر «، »و فرزندان آنان

همسر و فرزنـدان  «، »دگان و همسر و فرزندان آنانآزا«، »آنان

و » مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهـه     6رزمندگان با حـداقل  

براي  اسـتفاده  » همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«همچنین 

از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تکمیـل بنـد مربـوط در    

وبگـاه   نامی اقدام نمایند و نیازي به مراجعه بـه تقاضانامه ثبت

ایثار ندارند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این مرحلـه  

 گردند.پذیرش در سهمیه ایثارگران گزینش می

قانون برنامه پنج ساله ششم توسـعه  «با توجه به تصویب 

ــالمی    ــوري اس ــی جمه ــاعی و فرهنگ ــادي، اجتم اقتص

ــران( ــاریخ )» 1396-1400ای ــط  14/12/1395در ت توس

 70این قانون عالوه بر ماده  90اده مجلس شوراي اسالمی، م

و اصالحیه بعـدي  » قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران«

قانون الحاق برخی  مواد به قـانون تنظـیم   « 47این در ماده 

در این مرحله از پـذیرش  )» 2بخشی از مقررات مالی دولت (

 گیرد.اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت می

 انین فوق : براساس قو

همسـر و  «درصد ظرفیت هر کد رشته/محل بـه   25 -1

جانبازان «، »آزادگان و همسر و فرزندان آنان«، »فرزندان شهدا

اختصـاص دارد.  » درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان 25

 درصد ظرفیت). 25(سهمیه ایثارگران با 

جانبازان «درصد ظرفیت هر کد رشته/محل نیز به  5 -2

همسر و فرزنـدان  «و » درصد و همسر و فرزندان آنان 25زیر 

ماه حضور داوطلبانه در جبهـه (سـتاد    6رزمندگان با حداقل 

» کل نیروهاي مسلح، داوطلبان بسـیجی و جهـاد سـازندگی)   

 درصد ظرفیت). 5اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران با 

 5قانون برنامـه   90ماده » الف«طبق تبصره بند  : 1تذکر 

م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري   ساله شش

درصـدي ایثـارگران    25اسالمی ایران، در صورتی که سهمیه 

توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده 

درصدي ایثارگران که شرایط و  5آن ابتدا به مشمولین سهمیه 

تخصیص یافته و اگر باز هـم   حد نصاب الزم را داشته باشند،

ین ظرفیت خالی ماند، باقی مانده آن به سـایر داوطلبـان بـه    ا

 یابد.صورت آزاد اختصاص می

 درصد سهمیه ایثارگران، 5ظرفیت خالی مانده  : 2تذکر 

 یابد.به سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص می

براسـاس قـوانین مـذکور حدنصـاب نمـره       : 3تذکر 

 25ل ظرفیــت ایثــارگران (اعــم از ســهمیه ایثــارگران مشــمو

درصد نمره آخرین فرد پذیرفته  70درصدي)  5درصدي و یا 

 باشد.شده در گزینش آزاد در هر کد رشته/محل می

هـاي  هایی به سهمیهظرفیت در کد رشته/محل:  4تذکر 

یابد که امکان گرد کردن ریاضی براي آنهـا  فوق تخصیص می

 وجود داشته باشد. 

ـ  سهمیه : 5تذکر  وانین و مقـررات  هاي فوق براسـاس ق

هـا  موجود بوده و در صورت هرگونه تغییـر در ایـن سـهمیه   

ــالی     ــررات اعم ــوابط و مق ــالح، ض ــع ذیص ــط مراج توس

 رسانی خواهد شد.اطالع

خانواده معظم شهدا (پـدر، مـادر،    خانواده شهدا : - ج

خواهر و برادر شهید) براي استفاده از سهمیه مزبـور بایسـتی   

نـامی اقـدام   در تقاضـانامه ثبـت  نسبت به تکمیل بند مربـوط  

نمایند و نیازي به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارنـد و در  

این مرحله از پذیرش در صورت تأییـد نهـایی توسـط بنیـاد     
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شهید و امور ایثـارگران در سـهمیه خـانواده شـهدا گـزینش      

 گردند.می
 

 ضوابط پذیرش دانشجو :

اجد شرایط مـالك و  داوطلبان و لدر این روش معدل ک      

شـدگان در یـک   گیرد و اسامی پذیرفتهمبناي پذیرش قرار می

گردد. هر داوطلـب براسـاس   مرحله و به طور یکجا اعالم می

دیپلم به اولین کد رشته/محل انتخـابی کـه از نظـر     لمعدل ک

علمی برتري دارد (در مقایسه با سایر داوطلبینی کـه شـرایط   

وجــود ظرفیــت معرفــی مشــابه وي را دارنــد) در صــورت 

 شوند.می

 تذکرات مهم : 

مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیـل   -1

 شود.

ــل شــده   -2 ــدرجات تکمی ــه من مســئولیت صــحت کلی

 (مندرجات فرم تقاضانامه) به عهده داوطلب خواهد بود.

گونـه  نام اعمال هیچهاي مقرر ثبتپس از پایان مهلت -3

پـذیر  نـام امکـان  م تقاضـانامه ثبـت  تغییري در مندرجات فـر 

. بنابراین داوطلب باید در زمـان تکمیـل اطالعـات    باشدنمی

 تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.

دیپلم خود را دقیقاً مطـابق   لداوطلبان بایستی معدل ک -4

معدل مندرج در مدرك فارغ التحصیلی درج نمایند چـرا کـه   

نـدرج در مـدرك   در صورت مغـایرت اعالمـی بـا معـدل م    

نـام و ادامـه تحصـیل فـرد جلـوگیري      التحصیلی از ثبتفارغ

 .گرددو قبولی آنها لغو می خواهد شد

آمـوز سـال   نام، دانـش داوطلبانی که در زمان ثبت تبصره :

شان نهایی نشده است الزم اسـت پـس از   آخر هستند و معدل

 نام مرکز سنجش ودریافت معدل کل با مراجعه به سامانه ثبت

نسـبت بـه    6/6/98پذیرش دانشگاه آزاد اسـالمی تـا تـاریخ    

 ویرایش و یا درج معدل کل خود اقدام نمایند.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط  -5

اعالم شده در این دفترچه براي هر رشته تحصیلی بـه عهـده   

باشد و موضوع خالف یا عدم رعایت ضـوابط و  داوطلب می

عمدي) حتی پـس از قبـولی فـرد در ایـن      شرایط (سهوي یا

مرحله پذیرش و یا هر مرحله از تحصیل مشخص شود، قبولی 

تلقـی و از ادامـه تحصـیل او    » کان لم یکن«وي در دانشگاه 

 گردد.ممانعت می

 درخصـوص محـل تشـکیل کـالس برخـی از       مهـم  تذکر 

   ها :رشته

 محل تشکیل کالس رشته هاي دایر در آموزشکده -1

 تـا  1حرفه اي سما تهران در ساختمان هاي شماره  فنی و

 )و پاسـداران  ازگل ،شریعتیتهرانسر، (جنت آباد، کن،  6

می باشـد. متقاضـیان بـا توجـه بـه محـل       به شرح ذیل 

سکونت وتمایل (جهت ثبت نام و ادامـه تحصـیل) مـی    

 مراجعه نمایند. هااین محلتوانند به آدرس 

حرفه
ی و 

ده فن
شک

آموز
سما تهرا

ي 
ا

 ن

 ساختمان
جنس 
 پذیرش

 هاي دایررشته

 ) :1شماره (
 آبادجنت

 هاکلیه رشته  زن

 ) :2شماره (
 کن

 مرد

حســـابداري، کـــامپیوتر، 
کشــی معمــاري،  نقشــه

الکترونیک، تربیت بـدنی،  
ــه ــی  نقش ــی و طراح کش
 صنعتی

 ) :3شماره (
 تهرانسر

 زن و مرد

حســـابداري، کـــامپیوتر، 
کشــی معمــاري،  نقشــه

تربیت بـدنی،   الکترونیک،
ــه ــی  نقش ــی و طراح کش
 صنعتی

 ) :4شماره (
 دکتر شریعتی

 مرد
حســـابداري، کـــامپیوتر، 

 کشی معمارينقشه

) : 5شماره (
 ازگل

 زن و مرد
حســـابداري، کـــامپیوتر، 

 کشی معمارينقشه

 زن سما پاسداران
کشــی معمــاري،  نقشــه

 حسابداري، کامپیوتر

 -یوتر محل تشکیل رشته علمی کـاربردي کـامپ   -2

نرم افزار کامپیوتر واحـد نورآبادممسـنی در آموزشـکده    

 باشد.اي سما نورآبادممسنی میفنی و حرفه
 

 : کاردانی پیوستهمقررات وظیفه عمومی  متقاضیان دوره 

براساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروي  

بـراي  » مـرد «انتظامی جمهوري اسالمی ایران، داوطلبـان  

ـ   براسـاس ســوابق   ذیرش دانشــجوشـرکت در مرحلــه پ

، الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا تحصیلی

بوده و کد مربوطه را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتـی  

 درج نمایند.

 داشتن کارت پایان خدمت.   :  1کد  

داشتن کارت معافیت دائم (کفالت، پزشـکی،  :  2کد  

 ایثارگران و موارد خاص).
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بـرگ معافیـت موقـت بـدون غیبـت       داشتن:  3کد  

(پزشکی، کفالت و سایر ...) در مدت اعتبار آن مشـروط  

به این که از تاریخ اخذ مدرك دیپلم تا زمان پـذیرش در  

   دانشگاه بیش از یک سال سپري نشده باشد.

آموزان سال آخر دوره متوسطه کـه بـه   دانش : 4کد  

صورت حضوري، مشغول به تحصیل بـوده و تـا تـاریخ    

ــارغ 31/6/98 التحصــیل در ســنوات مجــاز تحصــیلی ف

 شوند.  می

التحصیالن دیپلم به شرط اتمام تحصـیل  فارغ :  5کد  

سـالگی بـه صـورت پیوسـته و حضـوري       22تا پایـان  

بزرگساالن و آموزش از راه دور) و مشروط بـه   (روزانه،

این که از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در مقطـع دیـپلم   

طعی در دانشگاه بیش از یک سال سـپري  تا زمان قبولی ق

نـام در دانشـگاه نیـز وارد    نشده و همچنین قبل از ثبـت 

 غیبت نشده باشند.

 18آموزانی که قبل از سن مشـمولیت ( دانش:  6کد  

سالگی تمام) موفق به اخذ دیپلم به صورت حضوري یـا  

غیر حضوري شده باشند به شرط نداشتن غیبت و سـپري  

ل از تـاریخ اخـذ مـدرك پـیش     نشدن بیش از یـک سـا  

 دانشگاهی.

آموزانی کـه قبـل از سـن مشـمولیت     دانش توضیح : 

شوند چنانچه حداکثر تا شش مـاه  موفق به اخذ دیپلم می

سالگی تمـام) وارد   18پس از رسیدن به سن مشمولیت (

باشند در غیر این دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصیل می

ز بـه ادامـه تحصـیل    صورت به دلیل ورود به غیبت مجا

نخواهند بود مگر این که در مهلت شـش ماهـه معرفـی،    

بـه وظیفـه    10خود را از طریق یکـی از دفـاتر پلـیس +   

عمومی معرفی کرده و داراي بـرگ اعـزام بـدون غیبـت     

 باشند.

آموزانی که پس از ترك تحصـیل و در  دانش : 7کد  

مهلت یک ساله معرفی به وظیفه عمومی موفـق بـه اخـذ    

دانشگاهی به صـورت داوطلـب آزاد شـده    م یا پیشدیپل

باشند، به شرط نداشتن غیبت و سپري نشدن بیش از یک 

 سال از تاریخ اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی.

التحصیالن دیپلم دارنده برگ اعـزام بـه   فارغ : 8کد  

خدمت بدون غیبت که از تاریخ اعزام آنان سپري نشـده  

ز تـاریخ اخـذ مـدرك    باشد مضافاً مشروط به این کـه ا 

تحصیلی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یـک سـال   

 .سپري نشده باشد

و قبل از آن بـه   1348متولدین نیمه اول سال :  9کد  

 شرطی که تغییر سن نداده باشند.

اي که خدمت دوره ضـرورت  کارکنان وظیفه:  10د ک 

رسـد (ایـن دسـته از    به پایان می 31/6/98آنان تا تاریخ 

باشـند) لکـن   راد مجاز به شرکت در ایـن مرحلـه مـی   اف

اتمام قطعـی  نام در دانشگاه گواهی بایستی در هنگام ثبت

و یا کـارت پایـان خـدمت ارائـه     خدمت وظیفه عمومی 

 نمایند.

طالب علوم دینی دارنده معافیـت تحصـیلی   :  11کد  

حوزه این دسته از طالب مادامی که اشتغال بـه تحصـیل   

ز مدیریت حوزه علمیـه مربـوط تأییـد    آنان از سوي مرک

توانند با همـان معافیـت تحصـیلی حـوزه در     شود میمی

دانشگاه نیز تحصـیل نماینـد. در صـورتی کـه معافیـت      

تحصیلی آنان به هر دلیل از سوي حوزه لغو گردد مجـاز  

ایـن گونـه    باشـند. به ادامـه تحصـیل در دانشـگاه نمـی    

تحصـیلی   نـام در هـر سـال   دانشجویان باید بـراي ثبـت  

 نامه حوزه علمیه مربوطه را ارائه نمایند.موافقت

دانشـجویان انصـرافی در صـورتی کـه در     :  12کد  

سقف سنوات مجاز به تحصیل انصـراف داده و همچنـین   

از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمـان  

پذیرش در دانشگاه و رشـته جدیـد بـیش از یـک سـال      

 سپري نشده باشد.
 

 : درخصوص مشموالن وظیفه عمومی مهم ت تذکرا

باشند مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی -1 

و در صورت قبولی در این مرحله مجوز تحصیلی بـراي  
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نام از آنهـا  ها مجاز به ثبتآنان صادر نگردیده و دانشگاه

 باشند.نمی

دانشــجویان اخراجــی تــا پایــان خــدمت دوره  -2 

فیت دائم مجـاز بـه ادامـه تحصـیل     ضرورت یا اخذ معا

باشند (بـه جـز افـرادي کـه قبـل از ورود بـه سـن        نمی

 اند).مشمولیت اخراج شده

ترخیص سربازان حین خدمت جهـت تحصـیل    -3 

 باشد.در مقطع کاردانی مجاز نمی

دانشجویانی که تمایل به انصراف و شـروع بـه    -4 

تحصیل مجدد دارند در طول تحصیالت دانشگاهی فقـط  

باشند مشروط بر این کـه در  ک بار مجاز به انصراف میی

سنوات مجاز تحصیلی انصراف داده و از زمان انصـراف  

تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک سال سپري نشـده  

 باشد.

دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر (پیوسـته)   -5 

 ترکه پس از انصراف یا اخراج با اخذ مدرك مقطع پایین

شـوند تـا پایـان خـدمت دوره     یل شناخته میالتحصفارغ

ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجـاز بـه ادامـه تحصـیل     

 نیستند.

زمـان بـا   کارکنان وظیفه مجاز به تحصـیل هـم   -6 

انجام خدمت نیستند و در صورت پذیرش در دانشـگاه و  

داشتن شرایط ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهنـد  

 شد.

ه کـاردانی بـراي   سنوات مجاز تحصیل در دور -7 

 سال است. 5/2مشموالن وظیفه عمومی 

شدگان در دوره نام قطعی و تحصیل پذیرفتهثبت -8 

نـام  موکول به صدور مجوز ثبت 98کاردانی پیوسته سال 

 10توســط ســازمان وظیفــه عمــومی و دوایــر پلــیس + 

 باشد.می
 

 کاردانی پیوسته :نام در دوره نحوه ثبت

به صورت اینترنتی انجـام   نام در این دوره فقطثبت

تواننـد بـا   نـام در ایـن دوره مـی   شود. متقاضیان ثبتمی

 سنجش و پذیرشنام اینترنتی مرکز مراجعه به سامانه ثبت

از  www.azmoon.orgدانشگاه آزاد اسالمی به آدرس 

نام آگاه شـوند. دفترچـه راهنمـاي    شرایط و ضوابط ثبت

ابل مشاهده بوده و دوره مربوطه بر روي پایگاه اینترنتی ق

توانند اطالعات دفترچه را داوطلبان در صورت تمایل می

download  نموده و به صورتoff line .مطالعه نمایند 

 نام : مراحل ثبت

شرکت در دوره کاردانی پیوسـته   متقاضیاننام ثبت -1

بدون آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمی فقـط بـه صـورت       

نام مرکـز آزمـون بـه    ثبت اینترنتی و با مراجعه به سامانه

 پذیرد.صورت می www.azmoon.orgآدرس 

ریال   440000توانند با پرداخت مبلغ متقاضیان می -2

مـذکور را از سـامانه    نـام در دوره کارت اعتباري ثبـت 

 نام اینترنتی مرکز آزمون دریافت نمایند.ثبت

توانند نسبت به انتخاب یک رشته بـا  متقاضیان می -3

هاي ارائـه  محل دانشگاهی از میان رشته/محل 20حداکثر 

 شده در سامانه اقدام نمایند.

متقاضیانی که تمایل بـه انتخـاب رشـته دیگـري      -4

نـام و  توانند مجدداً با خرید کارت اینترنتی ثبتدارند می

محل دانشگاهی  20نسبت به انتخاب یک رشته با حداکثر 

 دیگر اقدام نمایند.

پس از خریداري کارت اعتبـاري  با توجه به اینکه  -5

گیـري آن وجـود نـدارد لـذا بـه      نام امکـان بـازپس  ثبت

شود پس از آگاهی از شرایط و اکیداً توصیه می متقاضیان

نام نسبت به خریـد کـارت اعتبـاري اقـدام     ضوابط ثبت

 نمایند.

قبـل از مراجعـه بـه پایگـاه      متقاضیانالزم است  -6

مربوط به عکـس خـود    فایلمرکز آزمون  ینترنتینام اثبت

را مطابق آنچه در ادامه مطرح خواهد شد آمـاده ارسـال   

 نمایند.
 

 : شرایط فایل تصویري تهیه شده توسط متقاضیان 

 3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکـس   -1-4
و با درجه وضـوح   256Grayscaleبه صورت  6×  4یا 

dpi100  و با فرمتjpg .ذخیره شده باشد 
 70فایل تصـویر ارسـالی بایـد کمتـر از     حجم  -2-4

 کیلوبایت باشد.
شـود،  عکسی که تصویر از روي آن تهیـه مـی   -3-4

الزم است تمام رخ بوده و در سـال جـاري تهیـه شـده     
 باشد.
 200×  300ابعاد تصویر ارسالی بایـد حـداقل    -4-4

 پیکسل باشد. 300×  400پیکسل و حداکثر 

ون چـرخش  تصویر باید در جهت صحیح و بد -5-4

   تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد.

باید واضح و مشخص بـوده و   متقاضیتصویر  -6-4

اثر مهر، منگنه و سایر مواردي که منجـر بـه مخـدوش و    

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 دانشگاه آزاد اسالمی 98-99سال تحصیلی  اول نیمسال براساس سوابق تحصیلی در کاردانی پیوسته نام دورهدفترچه راهنماي ثبت 

 

9 

 

شود در تصویر وجـود  نامشخص بودن چهره داوطلب می

 نداشته باشد.

الزم است پـس از آمـاده نمـودن فایـل      متقاضیان -5

نام ثبت سامانهبه  نامت الزم جهت ثبتتصویري و اطالعا

دانشگاه آزاد اسالمی بـه   سنجش و پذیرشمرکز  اینترنتی

و نسبت بـه ثبـت   مراجعه  www.azmoon.org آدرس

نمایند. برخی از نکـات مهمـی کـه    اطالعات خود اقدام 

نـام بـه آنهـا توجـه کامـل      الزم است قبل از شروع ثبت

درج گردیـده   نهسـاما داشته باشند در صفحه ورودي این 

 است.
 

 آموزشی و حق بیمه  :  امورمیزان شهریه، هزینه 

هاي دانشگاه آزاد اسالمی هزینه با توجه به این که -1

به عنوان موسسه غیر انتفاعی از محل شهریه دانشـجویان  

گردد لذا از دانشـجویان در  هاي مردمی تأمین میو کمک

، یه ثابـت آغاز هر نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شـهر 

مبلغی نیز به ازاي هر واحد درسی به عنوان شهریه متغیـر  

گردد که میزان آن قبـل از شـروع هـر سـال     دریافت می

شـود.  تحصیلی با تصویب هیأت امناي دانشگاه اعالم می

الذکر در این مورد براي تمامی دانشـجویان  مقررات فوق

  گردد.در تمام مقاطع یکسان اعالم می

نـام و احـراز هویـت در    م مراحل ثبتپس از انجا -2

پس شدگان هر رشته، نامالزم است ثبتمحل دانشگاهی، 

شهریه مربـوط را بـه   از احراز هویت در محل دانشگاهی 

شماره حسـابی کـه از طـرف محـل دانشـگاهی اعـالم       

شود، واریز نموده و رسید آن را تحویل نمایند. ضـمناً  می

را ریـال   1300000 غمبل ستیشدگان باینامهر یک از ثبت

 اولبه همراه شهریه نیمسال  هزینه خدمات آموزشی بابت

طی یک فیش به شماره حساب جاري محـل دانشـگاهی   

 قبولی واریز نمایند.  

ریـال   31500نام شدگان مبلغ الزم است کلیه ثبت -3

بابت حق بیمه دانشجویی را بـه حسـاب بـانکی کـه از     

 پرداخت نمایند.  طرف محل دانشگاهی اعالم خواهد شد، 
 

 ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی : 

 تسهیالت مالی دانشجویی : -1

ها از نظر مدت زمانی به سه دسته کوتـاه  الحسنهقرض

 گردند.مدت و بلند مدت تقسیم می مدت، میان

الحسـنه  ماه، قرض 6الحسنه کوتاه مدت حداکثر قرض
سـنه بلنـد مـدت    الحمـاه، قـرض   12مدت حـداکثر  میان

 ماه. 60حداکثر 

هاي کوتاه مدت و میان مـدت در زمـان   الحسنهقرض

 گردند.تحصیل دانشجو تسویه می

 هاي کوتاه مدت :وام –الف 

ماهه بدون بهره  6تا  3ها به صورت کوتاه مدت و وام

 بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود.

 هاي میان مدت :وام –ب 

گیـرد کـه   هیالت به دانشجویانی تعلق میگونه تساین

براي باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محـل  

اعتبارات شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحـدها  

طبق ضوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته 

 گردد.شود و در زمان تحصیل دانشجو تسویه میمی

 هاي بلند مدت : وام –ج 

 منابع داخلی  -1

 منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -2

این نوع تسـهیالت در اختیـار دانشـجویانی قـرار      -

گیرد که در حین تحصیل قادر بـه تـأمین و پرداخـت    می

 باشند.الحسنه خود نمیشهریه و اقساط قرض
 

 الحسنه : انوع قرض

 کمک هزینه اجاره :  -

براي مدت یـک  بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی 

 باشد.بار در طول تحصیل قابل پرداخت می

بابت تـأمین بخشـی از اجـاره    کمک هزینه تحصیلی :  -

مسکن دانشـجویان در طـول مـدت تحصـیل پرداخـت      

شود. در طول سال یک بـار و صـرفاً جهـت مسـکن     می

 ماهه. 12باشد با باز پرداخت دانشجویان غیر بومی می

از محل منابع صـندوق   این وامکمک هزینه ازدواج :  -

گیرد کـه  رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می

در زمان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بـار در طـول   

ــی   ــت م ــت ازدواج اول پرداخ ــیل و جه ــود. تحص ش

دانشجویان حداکثر یک سال پـس از تـاریخ عقـد نامـه     

 فرصت دریافت وام مذکور را دارند.

ــروري :  - ــل وام ضــرووام ض ري صــرفاً جهــت عم

هـاي  جراحی، بستري در بیمارستان، هزینـه دارو بیمـاري  

 باشد.خاص و زایمان می

وام کوتــاه مــدت شــهریه فاقــد کــارمزد  : 1تبصــره 

 باشد.می
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 انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري) :  -د 

 ز محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی : تسهیالت اعطایی ا -1

 تعداد اقساط کارمزد »به ریال«مبلغ تسهیالت  عنوان وام ردیف

 مسکن 1
 5000000مجرد : 
 7000000متأهل : 

 ماهه) 12یک ساله ( 5/2%

 قسط در حین تحصیل 20 % 5/2 ریال 12000000 ضروري 2
 قسط در طول یک ترم 4حداکثر  % 5/2 درصد کل شهریه 50 کوتاه مدت 3
 قسط در حین تحصیل 20حداکثر  % 5/2 درصد کل شهریه 50 میان مدت 4
 ماهه بعد از فراغت از تحصیل 36حداکثر  %5/2 درصد کل شهریه 50 بلند مدت 5
 قسط حین تحصیل 20 %5/2 15000000 قرض الحسنه ازدواج 6

 الحسنه تحصیلقرض 7
 5000000مجرد : 

 6000000هل : متأ
 ماه متوالی در طول تحصیل 9 5/2%

 تسهیالت اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی :  -2

 تسهیالت اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري :  -2-1

 مقاطع تحصیلی عنوان وام ردیف
 مبلغ تسهیالت

 »به ریال«
 تعداد اقساط کارمزد

 ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر  %4 5000000 کاردانی بلند مدت شهریه 1

 ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر  %4 5000000 کارشناسی  بلند مدت شهریه 2

 یلماه بعد از فراغت از تحص 60حداکثر  %4 10000000 کارشناسی ارشد  بلند مدت شهریه 3

 ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر  %4 25000000 دکتري تخصصی  بلند مدت شهریه 4

 تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران :  -2-2

 مقاطع تحصیلی ردیف
 مبلغ تسهیالت

 »به ریال«
 تعداد اقساط کارمزد

 ماه 60حداکثر  %14 25000000 کارشناسی  1

 ماه 60حداکثر  %14 50000000 کارشناسی ارشد   2

 ماه 60حداکثر  %14 100000000 دکتري  3

 اعطاي تسهیالت ازدواج دانشجویی : -2-3

 هاي عاملبانک ردیف
 مبلغ تسهیالت

 »به ریال«
 تعداد اقساط کارمزد

 ماه 36 %11 100000000 پست بانک 1

 ماه 36 %4 100000000 کارآفرینی امید  2

 اجباري حوادث دانشجویی :  اعطاي پوشش بیمه-3

 »ریال«سقف تعهد  کارمزد ردیف

 پنجاه میلیون 50000000 هاي پزشکی ناشی از حادثه تا سقفجبران هزینه 1

2 
جبران هزینه نقص عضو (کلی یا جزئی) ناشی از 

 حادثه تا سقف 
 دویست میلیون ریال 200000000

 ت میلیون ریالدویس 200000000 جبران هزینه فوت ناشی از حادثه 3
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 ضوابط و مقررات انصراف از تحصیل :  -2
نـام، برخـی از   با توجه به ایـن کـه پـس از ثبـت     -

متقاضیان به دالیلی انصراف داده و درخواسـت اسـترداد   
هاي نمایند رعایت مفاد بخشنامههاي پرداختی را میهزینه

مربوطه درخصوص این گونه افـراد از سـوي واحـدهاي    
 زامی است.دانشگاهی ال

 هاي دانشجویی : ضوابط و مقررات خوابگاه -3
دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگـاه و یـا امکانـات    
اقامتی دانشجویان ندارد لکن واحدهاي دانشگاهی حدود 

شـدگان  نام به اطالع پذیرفتـه امکانات خود را هنگام ثبت
 خواهند رساند.

 :م کشور مقی غیر ایرانینام اتباع شرایط و ضوابط ثبت
فقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوري اسالمی ایـران و  
داراي اقامت قانونی معتبر که با مدرك دیـپلم از مـدارس   

المللی در داخل جمهوري اسالمی ایران و نیز مدارس بین
 باشند.نام میاند، مجاز به ثبتالتحصیل شدهایران فارغ

کلیــه مــدارك دیــپلم صــادره از مــدارس  تبصــره :
وري اسالمی ایران متقاضیان تحصیل باید مورد تأیید جمه

 وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
مقیم ایران منوط به داشتن  غیر ایرانینام اتباع ثبت -1

 باشد :  یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می
دفترچـه پناهنـدگی سیاســی صـادره از ســوي     -1-1

 ن.نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایرا
اي که داراي پروانه اقامـت بـا اعتبـار    گذرنامه -2-1

 حداقل شش ماهه باشد.
صـادره از   غیر ایرانـی کارت هویت ویژه اتباع  -3-1

اداره کل امور اتباع و مهـاجرین خـارجی وزارت کشـور    
 داراي اعتبار در سال جاري.

اداره  اعالم ساسآخرین کارت آمایش معتبر برا -4-1
 جرین خارجی وزارت کشور.کل امور اتباع و مها

پذیرفتـه شـده در هـر یـک از      غیـر ایرانـی  اتباع  -2
بایسـت واجـد شـرایط و    هاي تحصیلی منحصراً میرشته

 سـنجش و پـذیرش  ضوابط اعالم شده از سـوي مرکـز   
باشند و محل تحصیل خـود را بـا توجـه بـه شـرایط و      
ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگـام تعیـین   

ب نموده باشند در غیر این صورت قبولی آنان رشته انتخا
منتفی تلقی گردیده و از ادامه تحصیل آنان ممانعـت بـه   

 آید.عمل می
جهت اطالع از مناطق ممنوعه براي تردد و  : تذکر مهم
می توانید به صفحه بعـد مراجعـه    غیر ایرانیاقامت اتباع 

ـ   غیر ایرانیشایان توجه است اتباع  فرمائید. ه مقیم مجـاز ب
 باشند.انتخاب رشته در این مناطق نمی

ــران هــیچ -3 ــه تعهــدي جمهــوري اســالمی ای گون
شـدگان  درخصوص صدور مجوز اقامت خانواده پذیرفتـه 

(به استثناي همسر و فرزند داراي اقامت قانونی دانشـجو)  
 ندارد.

اي که مغایرت شرایط داوطلـب بـا   در هر مرحله -4
امــور اتبــاع و شــرایط اعــالم شــده از ســوي اداره کــل 

مهاجرین خارجی وزارت کشـور تشـخیص داده شـد از    

ادامه مراحل گزینش یا تحصـیل داوطلـب جلـوگیري بـه     
 آید.عمل می

به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسـی و   -5
آن دسته از دانشجویانی که بنا به دالیلی موجـه قـادر بـه    

مـه  نـام و ادا عزیمت به کشور متبوع خویش نباشند ثبـت 
هـا و مؤسسـات   شدگان در دانشـگاه تحصیل سایر پذیرفته

آموزش عالی کشور منـوط بـه انجـام تشـریفات قـانونی      
خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبـر  

شـدگان  نام و ادامه تحصیل پذیرفتـه بنابراین ثبتباشد. می
ها مشروط به اخذ تأییدیـه از اداره  غیر ایرانی در دانشگاه

و تبدیل وضعیت اقامت به گذرنامه، دانشگاه  المللل بینک
روادید تحصـیلی و اقامـت دانشـجویی از طریـق امـور      
 کنســولی در اولــین نیمســال تحصــیلی بالمــانع خواهــد 

   بود.  
نـام گزینـه اتبـاع    چنانچه متقاضیان در هنگام ثبت -6

نـزده باشـند، پـذیرش آنـان لغـو       غیر ایرانی را عالمـت 
 گردد.می

زمـان اتبـاع غیـر ایرانـی شـاغل بـه       حصیل همت -7
هــا و واحــدها و مراکــز آموزشــی تحصــیل در دانشــگاه

نور، جامع علمی کاربردي و هاي آزاد، دولتی، پیامدانشگاه
العالمیه و آموزش عالی اهل » ص«مراکز جامعه المصطفی

 ممنوع است.» ع«بیت 
شدگان غیرایرانی نامچنانچه در حین تحصیل ثبت -8
ی بـوده و  دانگردد که دانشـجو داراي مـدرك کـار    محرز

نام در مقطع تحصیلی تکراري پذیرفته شـده  مجدداً با ثبت
است از تحصیل آنان ممانعت بـه عمـل آمـده و اخـراج     

هاي محل تحصیل اتبـاع غیـر   گردند. دانشگاهمحسوب می
ایرانی، ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پـذیرش و  

 ند.ثبت نام اولیه هست
هایی کـه منجـر   اع غیر ایرانی در رشتهبپذیرش ات -9

به ایجاد تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایـران  
 باشد.شود، ممنوع می

به منظـور سـاماندهی و تسـهیل فرآینـد انجـام امـور        -
کنسولی متقاضیان غیرایرانی، کلیه داوطلبان غیرایرانی متقاضی 

بایسـت  آزاد اسالمی مـی  تحصیل در واحدها و مراکز دانشگاه
بعد از انجام ثبت نام خـود در وب سـایت مرکـز سـنجش و     
پذیرش دانشگاه، نسبت به تکمیـل و ارسـال اطالعـات خـود     

 مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند.
مراجعه به وب سایت سازمان امور دانشجویان وزارت  -1

 .www.saorg.irعلوم، تحقیقات و فناوري به 
 ».دانشجویان غیرایرانی«رگاه مراجعه به بخش د -2
 تکمیل اطالعات و اخذ کد پیگیري. -3

تماس با اداره کل بین الملـل دانشـگاه آزاد اسـالمی     -4

روز از تاریخ اخذ کد مربوطه) به منظـور پیگیـري    15(پس از 

 امور کنسولی.
)021-47352424و فکــس :  021-47352425(تلفــن : 
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 هاي تابعهغیر ایرانی به تفکیک شهرستان اقامت اتباع جهته ممنوعهاي و شهرستان هااسامی استان
 

 هاي ممنوعهشهرستان استان ردیف

 باشد.ممنوع می (غیر از شهرستان تبریز)در سطح استان اقامت اتباع افغانی  آذربایجان شرقی  1

 آذربایجان غربی  2
ر اتبـاع غیـر ایرانـی در شـهرهاي مـرزي اسـتان       و سای )ارومیه(غیر از شهرستان در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

 باشد.ممنوع می

 اردبیل  3
سـوار،  آباد، بیلهو اقامت اتباع عراقی در شهرهاي پارس )اردبیل(غیر از شهرستان در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

 باشد.ممنوع میشهر و نمین گرمی، مشکین

 اصفهان 4
شـهر، سـمیرم، چادگـان، خوانسـار، دهاقـان، نـائین،       فریدن، فریدون اقامت اتباع افغانی در شهرهاي نطنز،

 باشد.گلپایگان، خور و بیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان آران و بیدگل ممنوع می
 استان بالمانع است.کل در  غیر ایرانیاقامت اتباع  البرز 5

 ایالم  6
هـاي مهـران،   و اقامت سایر اتباع غیر ایرانی در شهرستان )ایالمان (غیر از شهرستدر سطح استان اقامت اتباع افغانی 

 باشد.ممنوع میدهلران و شهرهاي مرزي استان 
 باشد.هاي دیلم و گناوه ممنوع میاقامت اتباع افغانی در شهرستان بوشهر 7

 تهران 8
بالمـانع   )رداري تهران براي اتباع افغانیشه 13به استثناء منطقه خجیر در منطقه (در کل استان  غیر ایرانیاقامت اتباع 

 باشد.می
 باشد.ممنوع می )شهرکرد(غیر از شهرستان در سطح استان اقامت اتباع افغانی  چهارمحال و بختیاري  9

 خراسان جنوبی  10

هاي مرزي نهبندان، سربیشـه، درمیـان، قـاین، زیرکـوه، فـردوس،      اقامت کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرستان
هاي بیرجند و خوسف مجاز است. اقامـت  باشد. اقامت اتباع افغانی در شهرستانایان و طبس ممنوع میسر

 باشد.ممنوع می (غیر از شهرستان بیرجند)اتباع عراقی در سطح استان 

 خراسان رضوي  11
ي و جام، قوچان، تایبـاد، خـواف، سـرخس، کـالت نـادر     هاي مرزي تربتشهرستاناقامت اتباع افغانی در 

 درگز ممنوع است.
 باشد.ممنوع می )بجنورد(غیر از شهرستان و عراقی در سطح استان اقامت اتباع افغانی  خراسان شمالی  12

 خوزستان  13

و اقامت و تردد سایر اتباع غیر ایرانی در هاي اهواز و گتوند) (غیر از شهرستاناقامت اتباع افغانی در سطح استان 
 باشد.خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع می هاي آبادان،شهرستان

هاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع    گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غیر ایرانی داراياقامت اتباع  تبصره :
 باشد.می

 زنجان 14
هـاي زنجـان و   و صرفاً شهرسـتان  باشدممنوع می )زنجان(غیر از شهرستان در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

 .ده براي اقامت اتباع عراقی مجاز استخدابن

 سمنان 15

مرکز آمایش معـراج یـک و منطقـه     تردد و اقامت اتباع غیر ایرانی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام،
هاي شاهرود و دامغان دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش سراج و اقامت اتباع افغانی در شهرستان

 باشد.ممنوع می

 ستان و بلوچستانسی 16

و اقامـت  و تـردد اتبـاع غیرایرانـی در      (غیر از شهرسـتان زاهـدان)   اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان
هـاي خـاش، ایرانشـهر، سـراوان و     هاي مـرزي شهرسـتان  و زهک و نیز بخشهاي زابل، هیرمند شهرستان

 چابهار ممنوع است. 

 فارس 17
ریز و خـنج  هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نینشهرستااقامت اتباع افغانی در 

 باشد.ممنوع می
 باشد.ممنوع می )قزوین(غیر از شهرستان در کل استان اقامت اتباع افغانی  قزوین 18
 استان بالمانع است.کل در  غیر ایرانیاقامت اتباع  قم 19

 کردستان 20

و اقامت کلیه اتباع غیر ایرانـی در بخـش مرکـزي     (غیر از شهرستان سنندج)ح استان اقامت اتباع افغانی در سط
ممنوع  (به استثناء مهمانشهرها)هاي بانه و مریوان و همچنین شهرهاي مرزي استان شهرستان سقز و شهرستان

 باشد.می

 کرمان  21

بـم، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،      هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان،  اقامت اتباع افغانی در شهرستان
ستان ر(غیر از شهاستان  سطحرودبار ممنوع است همچنین اقامت اتباع عراقی در  ،کهنوج، جیرفت، انار، فهرج

 باشد.میممنوع  کرمان)

 کرمانشاه  22
مرزي استان و کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرهاي  (غیر از شهرستان کرمانشاه)در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

 باشد.ممنوع می
 باشد.ممنوع می )یاسوج(غیر از شهرستان در سطح استان اقامت اتباع افغانی  کهگیلویه و بویراحمد 23
 باشد.ممنوع می )هاي گرگان و گنبد(غیر از شهرستاندر کل استان اقامت اتباع افغانی  گلستان 24
 باشد.ممنوع می )رشتیر از شهرستان (غدر سطح استان اقامت اتباع افغانی  گیالن  25
 باشد.ممنوع می )آبادخرم(غیر از شهرستان در سطح استان اقامت اتباع افغانی  لرستان 26
 باشد.ممنوع می )ساري(غیر از شهرستان در سطح استان اقامت اتباع افغانی  مازندران  27

 مرکزي  28
محـالت، زرندیـه،   فراهـان، فـرمهین،   رش، خمین، شـازند،  هاي آشتیان، تفشهرستاناقامت اتباع افغانی در 

 باشد.کمیجان و خنداب ممنوع می

 هرمزگان 29
هـاي کـیش،   و اقامت اتبـاع عراقـی در شهرسـتان    )بندرعباس(غیر از شهرستان در کل استان اقامت اتباع افغانی 

 باشد.ممنوع میآباد، قشم، ابوموسی و جاسک حاجی
 باشد.ممنوع می )همدان(غیر از شهرستان در سطح استان فغانی اقامت اتباع ا همدان 30
 باشد.هاي خاتم و بافق ممنوع میشهرستاناقامت اتباع افغانی صرفاً در  یزد 31
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 نام در دوره کاردانی پیوسته جهت ثبت هاي دوره متوسطه قابل قبول نام رشته

  :توضیحات 
واحد با  20حداقل  هایی قابل قبول خواهد بود که اعالم شده در این جدول معرف کد اصلی رشته مهارتی بوده و از بین آنها رشتهکدهاي ـ 1 

    .جدول، تطابق داشته باشد 2مندرج در ستون ) بجز رشته تربیت بدنی( اي  دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط در شاخه فنی و حرفه
  .باشند دانشگاهی ملزم به گذراندن دروس جبرانی می محلنام در  هاي کاردانش هنگام ثبت دیپلمهـ 2
  .باشند با رشته تربیت بدنی است با نظر گروه محل دانشگاهی موظف به گذراندن دروس جبرانی میداوطلبانی که رشته آنها مغایر  ـ3
  

رشته تحصیلی در دوره 
  )کد(پیوسته  کاردانی

هاي شاخه فنی و  نام رشته
اي نظام جدید با  حرفه

  اي دیپلم کد رایانه

هاي متناسب دوره  رشته
در نظام قدیم متوسطه 

  )هنرستان(

  نظام جدید
3-3-6  

 شریذپ دروم ياهم لپید
  اي دیپلم کاردانش کد رایانه  6-3-3 يرظن هخاش

مدارس  بهداشت  مربی 
)20576(  

  
مربی کودك  -کودکیاري

)20575(  
  

  کودکیاري
2491   

  

بهیاري   ،کودکیاري 
4200  

  
 تربیت کودك

9991ریاضی فیزیک   92210  

9992علوم تجربی   

9993علوم انسانی   

9994علوم و معارف اسالمی   

  
  
  
  
  
 

مدیریت  –مدیریت خانواده 
  )20572(خانواده 

  مدیریت خانواده
 تربیت کودك  4210داري  خانه  2521

92210  
6178–6177–6170–6169  

 
9732-61761- 61691-  61771-61781 -97321 

  حسابداري بازرگانی  )21301(حسابداري 
2471  

بازرگانی  –  اداري
 –حسابداري  –بانکداري 

  4190منشیگري 

  
  حسابداري

9991ریاضی فیزیک   41110  

9992علوم تجربی   

9993علوم انسانی   

9994علوم و معارف اسالمی   

6183-9860-61721-61831-6172 -6230  -6274 

  حسابداري بازرگانی  )21308(امور اداري 
2471  

بازرگانی  –  اداري
    4190منشیگري 

  حسابداري
41110  

  
6171-6172- 6230 - 9860- 61721 -61831-61711  

    کلیه رشته ها  ها کلیه رشته  ها کلیه رشته )21408(تربیت بدنی 

الکترونیک  – الکترونیک
  )40116(عمومی 

رادیو و  –الکترونیک 
  )40115(تلویزیون 

  

  1201  الکترونیک 
 الکترونیک و مخابرات

  1361دریایی

  4001الکترونیک 
  

71410الکترونیک   

 الکترونیک و مخابرات
  71420دریایی

9991ریاضی فیزیک   
 

  
6215 -9215- 9964- 9965- 9966-9971-9972-62151-99641-

99661-99671-99701-99711- 9967 -9968 - 9970  

برق صنعتی  –الکتروتکنیک 
)40130(  

تأسیسات  –الکتروتکنیک 
  )40131(الکتریکی 

  

   الکتروتکنیک
1211  

الکتروتکنیک برق و 
71310 الکتروتکنیک  4010  

  
9958-9959-9960-9961-9962-9963 -9969-99581 -99591 -

99601-99621-99631 -99691-9910 -6241 -9957  

صنایع  – صنایع شیمیایی
  )40217( شیمیایی

  صنایع شیمیایی
1241  

شیمی صنعتی،صنایع 
اپراتوري،شیمی (شیمیایی

  4110)آزمایشگاهی

   6134 -61341  
  صنایع شیمیایی

71110 
9991ریاضی فیزیک   

9992علوم تجربی   
 

  

    

کارهاي عمومی  –ساختمان 
  )40428(ساختمان 

نقشه  –نقشه برداري 
  )40565(برداري 

نقشه     1301ساختمان
  1311 برداري

  4090ساختمان
  

  ساختمان
73210  

  
  

9991ریاضی فیزیک   
 

6185- 6186- 6187 – 6214-6240-9214-9217-61871-62141-
92171  

  
 –نقشه کشی معماري 

  )40433(      معماري
  
  

  *نقشه کشی معماري
2411  

  نقشه کشی معماري
4100  

  معماري داخلی
21210  

  نقشه کشی معماري
21230  

9991ریاضی فیزیک   

9992علوم تجربی   

9993علوم انسانی   

9994علوم و معارف اسالمی   

6184-61841 
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استخراج معدن   –معدن 

)40509(  
   1271معدن

  1281سیمان 
  ،ماشین آالتمعدن

4150  
  معدن

72410 
9991ریاضی فیزیک   

 
6123-6124 

قالبسازي  –ساخت و تولید 
)40629(  

ماشین  –ساخت و تولید 
  )40630(افزار 

 –نقشه کشی عمومی 
کشی و طراحی صنعتی  نقشه

)40432(  

  ساخت و تولید
1121  

  نقشه کشی عمومی
1111  

 ،ماشین ابزار
،مکانیک قالبسازي

عمومی،ماشین افزار و 
مکانیک عمومی، 

  تراشکاري،فلزکاري
4020  

  4030نقشه کشی صنعتی 

  
 ماشین ابزار

71510 

9991ریاضی فیزیک   
 

6101-6102-6103-6197-6198-6199-6200-6201-6202-6203-
6206-6248-62061-62481 

61011- 61021-61971 -61991 -62031-62021-62001-61981 

  تبرید –تأسیسات 
)40623(  

تهویه مطبوع  –تأسیسات 

)40628(  

  تأسیسات

1151  
  

تأسیسات حرارتی و 

،تاسیسات تهویه و برودتی

تبرید، تاسیسات بهداشتی 
  حرارتی و

4060  
  

  تاسیسات مکانیکی
71320  

9991ریاضی فیزیک   
 

62641- 6108-6109-6110-6111-6112-6205 -6208-6209-6210-
6235-6261-6262-6263-6264-6265-6266-6267-9218-

61081-62051-62671  
 

  

  
مکانیک  –مکانیک خودرو 

  )40626(خودرو 

  

  مکانیک خودرو
1141   

مکانیک موتورهاي 

  1351دریایی

  اتومکانیک

4040  

  مکانیک خودرو
71610  

مکانیک موتورهاي 

  71630دریایی

9991ریاضی فیزیک   
 

6102 -6113- 6114- 6115 - 6116 -6118- 6119- 6120-  6121- 

6122-6239-9219-61021-61141-61151-61211-612221-

62361-62391 -6207 -6236-    

صنایع  –صنایع نساجی 
  )40811(نساجی 

  

  
  صنایع نساجی

1251  

  
،شیمی تکنولوژي نساجی

  نساجی،رنگرزي
4120  

  
  صنایع نساجی

72310 
9991ریاضی فیزیک    

 6125-6126-6127-61261 

   
  

   
  

گري  ریخته-متالورژي 
)40719(  

  *متالورژي
1231  

  مدلسازي  –گري  ریخته
  4130ذوب فلزات –

  
  71520متالورژي 
 

9991ریاضی فیزیک   
 6129-6130-61291-61301 

        
  

  

  
صنایع فلزي  - صنایع فلزي 

)40713(  
جوشکاري  –صنایع فلزي 

)40737(  

  صنایع فلزي
1131  

،صنایع فلزي صنایع فلزي
  4050  و مکانیک عمومی 

  71530  صنایع فلزي
9991ریاضی فیزیک   

 

61921 - 6246 -61931- 624516192– 6193–6194–6195–6196–

6211–6212–6213–6243–6244–6245–6246-62671 

  

        

  
  

  )40915(ناوبري  -ناوبري
  
  

9991ریاضی فیزیک   14120ناوبري   4160ناوبري   1341ناوبري   
 9758-97581  

  
 )40736(سفال و سرامیک 

  
  سرامیک

1261  
9991ریاضی فیزیک  72210سرامیک  4140 صنعتی سرامیک  

9992علوم تجربی   
 

6132-6133-6237-9836-9513- 9838 -9839- 9891-98361 
-98391 -98911 
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افزار کامپیوتر  نرم 
)41052(  

  کامپیوتر
2501  

-  
  شبکه و نرم افزار رایانه

68810  
 

9991ریاضی فیزیک   

9992علوم تجربی   
 

6137–6138–6139–6140–6232–6233–6234–6271– 6272– 

6273-61401-61402-62321-62322-62331-62332-62721-

62731-61371-61381         

 –صنایع چوب و کاغذ 
  )50513(هاي چوبی  سازه

  صنایع چوب و کاغذ
1161  

،صنایع چوب صنایع چوب
و درودگریو تزیینات 

داخلی، درودگري صنایع 
  4070 مبلمان

صنایع چوب و مبلمان  
9991ریاضی فیزیک   72220  

 

6104–6105–6106–6107–6251– 6252– 6253– 6254– 6255– 

6256– 6257-61051 

61041-62571 -62531 -62541 -62551  -62561- 62511 -
62521-9531  

   

تکنولوژي  –امور دامی 
  )50619(پرورش طیور 

تکنولوژي  –امور دامی 
  )50620(پرورش دام 

  امور دامی
3521  

  کشاورزي عمومی
4270  

  امور دامی
81110  

  9992علوم تجربی 

9486-9953-9954-9956-9464-9487-9502 -9503-9504-

9505-9506-94871-95021-95031-95041-95051-95061-

97951-98571-99461-99471-99521-99561- 9795 -9857 -

9946-9947 -9948 -9950 -9952 

 –امور  زراعی و باغی 
تکنولوژي تولیدات باغی 

)50621(  
 –امور زراعی و باغی 

تکنولوژي تولیدات زراعی 
)50611(  

  امور زراعی و باغی
3541  

  4270کشاورزي عمومی
 

  امور زراعی
81120  

  امور باغی
81210  

6216-6217-6218-6219-6231 -9444-9445-9446 -9447-
9450-9451-9452-9456-9458-9459-9461-9462-9463-

9480-9802-9803-9915-61451-62181-62191-62311-
94431-94501-94511-94561-94581-94591-94611-98031-

6144-6145-9443 

      
      
      

گرافیک  –گرافیک 
)60104(  

  گرافیک
2391  

  چاپ دستی
2381  

  

  

  گرافیک
21140 

 
28820فتوگرافیک   

9991ریاضی فیزیک   

9992علوم تجربی   

9993علوم انسانی   

9994علوم و معارف اسالمی   

9785 -9786 -9848 -9849-9901-9905- 9909 -9920-98491-

98481 -99051 -99011  -99091-99201  

  
  
  ،هنرگرافیک

4240  
  
  
  

  نقاشی –هنرهاي تجسمی
)60125(  

چاپ  -هنرهاي تجسمی
  )60133(دستی 

  نقاشی
2431  

  هنر
4240  

 نقاشی
21120 

  
 

9541- 9772- 9840- 9841-9906- 9907- 9916- 98411-99061 

99071 

  
طراحی  –طراحی و دوخت 

  )60127(و دوخت

  طراحی و دوخت
2401   

خیاطی ـ خیاطی و 
  4230دوخت تجارتی

  

  طراحی و دوخت
21220  

6146-6147-6148-6149-6150-6151-6152-6153-6227-

6228-6229- 

–9923– 992461501-61521-99231-99241-9924- 61461- 

61471- 61481-         

  
  

هاي مهارتی  توانند یکی از سه رشته متالورژي، نقشه کشی عمومی و ساخت و تولید را انتخاب نمایند که رشته فقط در صورتی می) 1ـ12ـ102(هاي کاردانش با کد  دیپلمه :تذکر 
  .الذکر را گذرانده باشند متناسب با یکی از سه رشته فوق

  
  . بوده و  حق شرکت در رشته ساختمان را ندارند» معماري -نقشه کشی معماري «فقط مجاز به انتخاب رشته) با عنوان جدید معماري(دارندگان دیپلم نقشه کشی ساختمان  *
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استبى آرسثبیجبى ضشلی

ٍاحذ آرسضْش - 399

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ اسىَ - 350

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ اّش - 220

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض َّساًذ - 491

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ایلخچی - 396

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

ٍاحذ ثستبى آثبد - 351

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ثٌبة - 144

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثٌبة - 487

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي ّبی الىتشیىی40189

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تجشیض - 102

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

هشوض خسشٍضْش - 616

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض سشدسٍد - 566

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض گَگبى - 504

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تجشیض - 304

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

صى ٍ هشد  طشاحی چبح60251

ٍاحذ جلفب - 471

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ خبهٌِ - 386

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ سشاة - 124

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

هشوض هْشثبى - 580

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سشاة - 423

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ ضٌب21483
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سٌْذتجشیض - 425

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ فَتجبل21484

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ضجستش - 195

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

هشوض ثٌذسضشفخبًِ - 472

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض تسَج - 470

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ضجستش - 489

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد چبح دستی-  ٌّشّبی تجسوی  60133

صى ٍ هشد  طشاحی لجبس60148

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای طشاحی لجبس60150

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای ًمبضی60152

ٍاحذ صَفیبى - 390

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ عجت ضیش - 256

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب عجت ضیش - 662

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ ولیجش - 276

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

هشوض خذاآفشیي - 492

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

آثص احوذ- آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ٍاحذ ولیجش  - 819

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هشاغِ - 147

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هشاغِ - 402

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سیختِ گشی40750

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ هشًذ - 125

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض خبسٍاًب - 349

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هشًذ - 371

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًصت ٍ تعویش آسبًسَس ٍ پلِ ثشلی40051

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای گشافیه60153

ٍاحذ هلىبى - 300

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هلىبى - 642

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ هومبى - 297

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هومبى - 433

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

ٍاحذ هیبًِ - 218

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  سفبل ٍ سشاهیه40736

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

هشوض تشووبًچبی - 508

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هیبًِ - 374

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

ٍاحذ ٍسصلبى - 348

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ّبدی ضْش - 338

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ّشیس - 388

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ّطتشٍد - 301

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ّطتشٍد - 592

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

استبى آرسثبیجبى غشثی

هشوض پیشاًطْش - 582

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض سشدضت - 531

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اسٍهیِ - 321

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ضیوی صٌبیع غزایی40288

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ثَوبى - 379

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ خَی - 137

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض لشُ ضیبالذیي - 551

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب خَی - 442

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي ّبی الىتشیىی40189

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ سلوبس - 264

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ضبّیي دط - 336

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هبوَ - 241

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض چبلذساى - 511

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هْبثبد - 166

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هْبثبد - 373

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هبضیي ّبی صساعی ٍ ثبغی50254

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ هیبًذٍآة - 249

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هیبًذٍآة - 434

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ فَتجبل21484

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ًمذُ - 246

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استبى اسدثیل

ٍاحذ اسدثیل - 119

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

هشوض سشعیي - 553

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

هشوض ّطتجیي - 554

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اسدثیل - 436

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي ّبی الىتشیىی40189

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثیلِ سَاس - 473

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ پبسس آثبد هغبى - 287

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض اصالًذٍص - 514

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب پبسس آثبد هغبى - 543

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ خلخبل - 213

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب خلخبل - 345

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ هطىیي ضْش - 263

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض الّشٍد - 555

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هطىیي ضْش - 643

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ گشهی - 391

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

هشوض اًگَت - 515

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى اصفْبى

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب وبضبى - 708

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ اسدستبى - 177

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض صٍاسُ - 337

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب خَساسگبى - 305

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سٌگ ّبی سبختوبًی40536

صى ٍ هشد فشآٍسی سٌگ سبختوبًی-  فشآٍسی سٌگ 40552

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سیختِ گشی صیَس آالت40746

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثبدسٍد - 475

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  تَلیذ سیوبى40388

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ تیشاى - 595

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ خویٌی ضْش - 188

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض خَاًسبس - 640

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب خویٌی ضْش - 467

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ دٍلت آثبد - 318

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ دّبلبى - 183

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ سویشم - 462

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ضبّیي ضْش - 394

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ضْشضب - 197

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

هشوض ًیه آثبد - 591

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ضْشضب - 644

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ فَتجبل21484
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

ٍاحذ ضْشهجلسی - 219

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

ٍاحذ فشیذى - 258

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ فالٍسجبى - 172

صى هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى  حسبثذاسی21301

صى هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ وبضبى - 116

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض آساى ٍ ثیذگل - 669

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

هشوض جَضمبى لبلی - 573

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ لٌجبى - 294

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هجبسوِ - 190

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هجبسوِ - 650

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ضجىِ ّبی وبهپیَتشی41027

صى ٍ هشد  هعوبسی داخلی60220

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای هعوبسی داخلی60225

(دّك)هشوض هْشدضت  - 672

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

ٍاحذ هیوِ - 205

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ًبئیي - 176

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ًجف آثبد - 309

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ ًطٌض - 289

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

ٍاحذ ّشًذ - 267

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ گلپبیگبى - 266

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى الجشص

ٍاحذ وشج - 115

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب وشج - 308

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ّطتگشد - 494

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى ایالم

ٍاحذ ایالم - 254

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

هشوض آثذاًبى - 547

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض ضیشٍاى ٍ چشداٍل - 631

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض هْشاى - 544

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ایالم - 439

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ایَاى غشة - 457

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ُ ضْش - 334 ٍاحذ دس

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ دّلشاى - 481

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى ثَضْش

ٍاحذ اّشم - 516

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثٌذسدیلن - 335

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثَضْش - 146

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

هشوض دیش - 576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض وٌگبى - 416

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثَضْش - 419

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ خبسن - 174

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ خَسهَج - 224

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ دضتستبى - 290

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض جن - 665

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

ٍاحذ دلَاس - 526

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثٌذس گٌبٍُ - 397

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

هشد ًبٍثشی-  ًبٍثشی 40915

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى تْشاى

ٍاحذ اسالهطْش - 238

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اسالهطْش - 437

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اًذیطِ - 455

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب پبوذضت - 412

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ پشدیس - 501

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ پشًذ - 298

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تْشاى - 384

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًصت ٍ تعویش آسبًسَس ٍ پلِ ثشلی40051

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سبصُ ّبی پیص سبخت40969ِ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تْشاًسش - 695

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تْشاى ضشق - 284

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ تْشاى ضوبل - 157

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

ٍاحذ دهبًٍذ - 250

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب دهبًٍذ - 488

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ایٌتشًت ٍ ضجىِ ّبی گستشد41028ُ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سثبط وشین - 818

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

ٍاحذ سٍدّي - 113

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سٍدّي - 444

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ ضْش لذس - 252

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض ضْشیبس - 577

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ صفبدضت - 583

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ فیشٍصوَُ - 135

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ٍساهیي - 143

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض لشچه ٍساهیي - 656

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ٍساهیي - 310

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

صى ٍ هشد  طشاحی چبح60251

صى ٍ هشد  تصَیشثشداسی60334

ضْشسی (سُ)ٍاحذ یبدگبس اهبم خویٌی - 139

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استبى چْبسهحبل ٍثختیبسی

ٍاحذ ثشٍجي - 242

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض اسدل - 463

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ضْشوشد - 366

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ فبسسبى - 401

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

استبى خشاسبى جٌَثی

ٍاحذ ثیشجٌذ - 131

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض ًْجٌذاى - 507

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثیشجٌذ - 355

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ ضطشًج21482

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ طجس - 229

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب طجس - 447

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب لبئي - 448

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي ّبی الىتشیىی40189

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ لبیٌبت - 261

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى خشاسبى سضَی

ٍاحذ ثشدسىي - 280

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تبیجبد - 265

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تشثت جبم - 118

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تشثت جبم - 357

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد ادثیبت ًوبیطی-  تئبتش 60322

ٍاحذ تشثت حیذسیِ - 132

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

هشوض خَاف - 524

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تشثت حیذسیِ - 323

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ فَتجبل21484

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب دسگض - 443

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ سجضٍاس - 127

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض جَیي - 522

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سجضٍاس - 364

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ فشدٍس - 162

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب فشدٍس - 367

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هشثیگشی فَتجبل21452

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ایٌتشًت ٍ ضجىِ ّبی گستشد41028ُ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد ووه وبسگشداًی-  فیلوسبصی60316

ٍاحذ لَچبى - 206

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب لَچبى - 428

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ وبضوش - 212

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب وبضوش - 429

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ هطْذ - 111

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض ثجستبى - 517

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

هشوض دسگض - 339

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض سشخس - 530

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض فشیوبى - 506

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هطْذ - 332

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًصت ٍ تعویش آسبًسَس ٍ پلِ ثشلی40051

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ًیطبثَس - 130

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ًیطبثَس - 376

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هبضیي افضاس40692

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ گٌبثبد - 140

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب گٌبثبد - 330

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ضْشسبصی60325

36

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استبى خشاسبى ضوبلی

ٍاحذ اسفشایي - 315

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

ٍاحذ ثجٌَسد - 182

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

هشوض جبجشم - 476

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض هبًِ ٍ سولمبى - 579

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثجٌَسد - 569

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ فَتجبل21484

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

ٍاحذ ضیشٍاى - 169

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ضیشٍاى - 426

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد  طشاحی لجبس60148

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای طشاحی لجبس60150

استبى خَصستبى

ٍاحذ آثبداى - 151

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ اهیذیِ - 187

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اهیذیِ - 438

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  هعوبسی داخلی60220

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای هعوبسی داخلی60225
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ اًذیوطه - 295

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ اَّاص - 106

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اَّاص - 353

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ایزُ - 153

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ایزُ - 605

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ ثبغوله - 389

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثْجْبى - 215

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثْجْبى - 468

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

38

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ دصفَل - 165

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب دصفَل - 361

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هبضیي افضاس40692

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

صى ٍ هشد ادثیبت ًوبیطی-  تئبتش 60322

صى ٍ هشد ًمبضی هتحشن-  فیلوسبصی 60330

ٍاحذ ساهْشهض - 230

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ سَسٌگشد - 313

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سَسٌگشد - 405

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ ضبدگبى - 474

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ضَضتش - 204

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض ضَش - 654

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ضَضتش - 446

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  هعوبسی60206

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای هعوبسی60227

ٍاحذ هبّطْش - 191

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض ٌّذیجبى - 538

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هبّطْش - 565

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

هشوض گتًَذ - 707

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

خلیج فبسس- ٍاحذ ثیي الولی خشهطْش  - 567

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ هسجذسلیوبى - 178

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هسجذسلیوبى - 372

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى صًجبى

ٍاحذ اثْش - 207

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اثْش - 352

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ فَتجبل21484

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد  هعوبسی داخلی60220

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای هعوبسی داخلی60225

ٍاحذ خذاثٌذُ - 392

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب خشهذسُ - 497

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

ٍاحذ صًجبى - 138

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

هشوض تىبة - 548

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض طبسم - 694

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض هبُ ًطبى - 461

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب صًجبى - 325

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  وبسداى فٌی اًتمبل ثشق40970

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

ٍاحذ ّیذج - 400

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى سوٌبى

هحل تطىیل والس هشوض ضْویشصاد- ٍاحذ سوٌبى  - 873

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

ٍاحذ داهغبى - 142

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ سوٌبى - 128

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض ضْویشصاد - 673

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سوٌبى - 424

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هبضیي افضاس40692

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ضبّشٍد - 104

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ضبّشٍد - 365

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هْذی ضْش - 479

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ گشهسبس - 189

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض ایَاًىی - 610

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب گشهسبس - 370

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

استبى سیستبى ٍثلَچستبى

ٍاحذ ایشاًطْش - 180

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض ًیه ضْش - 540

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ چبثْبس - 341

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ خبش - 269

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ صاثل - 268

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب صاثل - 696

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

ٍاحذ صاّذاى - 109

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب صاّذاى - 324

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ سشاٍاى - 270

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هْشستبى- آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سشاٍاى  - 817

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى فبسس

ٍاحذ آثبدُ - 216

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

هشوض ثَاًبت - 520

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض لبدسآثبد - 534

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب آثبدُ - 417

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ اسسٌجبى - 160

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اسسٌجبى - 320

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سیختِ گشی40750

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ استْجبى - 145

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ اللیذ - 161

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اللیذ - 608

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ ثیضب - 291

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ جْشم - 193

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب جْشم - 509

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ داساة - 168

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب داساة - 421

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ ضطشًج21482

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

ٍاحذ داسیَى - 525

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ صاّذ ضْش - 343

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ صسلبى - 288

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ صسیي دضت - 529

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ سپیذاى - 251

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ سشٍستبى - 278

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض خشاهِ - 523

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض خفش - 620

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض وَاسفبسس - 536

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ضیشاص - 326

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًصت ٍ تعویش آسبًسَس ٍ پلِ ثشلی40051

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

صى ٍ هشد ووه وبسگشداًی-  فیلوسبصی60316

ٍاحذ صفبضْش - 387

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ فسب - 134

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

هشوض ضطذُ ٍ لشُ ثالغ - 589

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب فسب - 564

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ ضطشًج21482

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ فیشٍصآثبد - 129

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

هشوض فشاضجٌذ - 482

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض لیشٍوبسصیي - 483

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض هیوٌذ - 557

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب فیشٍصآثبد - 368

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سیختِ گشی40750

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ وبصسٍى - 152

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب وبصسٍى - 369

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هبضیي افضاس40692

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ السستبى - 155

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض اٍص - 541

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض ثیشم - 558

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

هشوض خٌج - 255

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض گشاش - 505

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب السستبى - 449

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ الهشد - 243

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ هشٍدضت - 198

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض پبسبسگبد - 549

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هشٍدضت - 450

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هبضیي افضاس40692

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سیختِ گشی40750

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ًَسآثبد هوسٌی - 292

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ًَسآثبد هوسٌی - 697

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ ضٌب21483

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

ٍاحذ ًی سیض - 209

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

هشوض آثبدُ ططه - 512

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى لضٍیي

ٍاحذ ثَئیي صّشا - 299

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

هشوض آثگشم - 678

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تبوستبى - 170

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض آٍج - 601

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض اسفشٍسیي - 675

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض خشهذضت - 677

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

هشوض ضیبء آثبد - 676

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تبوستبى - 356

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ لضٍیي - 214

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض ضبل - 609

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

استبى لن

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب لن - 603

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  طشاحی چبح60251

صى ٍ هشد چبح-  چبح 60335

استبى وشدستبى

هشوض ثبًِ - 671

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ثیجبس - 342

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ سمض - 271

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ سٌٌذج - 110

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سٌٌذج - 445

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد  تصَیشثشداسی60334

ٍاحذ لشٍُ - 302

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ هشیَاى - 537

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى وشهبى

ٍاحذ اًبس - 273

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثبفت - 221

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

ٍاحذ ثشدسیش - 226

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثن - 240

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثن - 698

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

ٍاحذ جیشفت - 122

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض عٌجشآثبد - 533

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب جیشفت - 359

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ضیوی صٌبیع غزایی40288

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ سفسٌجبى - 194

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض ثْشهبى - 413

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ صسًذ - 211

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض وَّجٌبى - 478

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب صسًذ - 362

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ ضطشًج21482

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ سیشجبى - 203

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ضْشثبثه - 210

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

ٍاحذ وشهبى - 108

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب وشهبى - 329

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ وٌَْج - 253

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى وشهبًطبُ

ٍاحذ اسالم آثبدغشة - 282

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اسالم آثبد غشة - 645

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ صحٌِ - 281

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ وشهبًطبُ - 192

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض سٍاًسش - 588

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض سٌمشٍولیبئی - 385

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض لصشضیشیي - 458

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

هشوض گیالى غشة - 499

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض ّشسیي - 647

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب وشهبًطبُ - 490

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ وٌگبٍس - 312

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

استبى وْگیلَیِ ٍثَیشاحوذ

هشوض ثْوئی - 664

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ دّذضت - 293

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب دّذضت - 699

صى ٍ هشد  حسبثذاسی ٍاحذّبی تَلیذی ٍ صٌعتی21331

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ یبسَج - 120

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب یبسَج - 454

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ گچسبساى - 149

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب گچسبساى - 432

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ضیوی صٌبیع غزایی40288

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى گلستبى

ٍاحذ آصادضْش - 186

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض واللِ - 493

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب آصادضْش - 319

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد  هىبًیسیي هبضیي ّبی وطبٍسصی50451

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد عىبسی ٍ فیلوجشداسی-  فیلوسبصی 60320

ٍاحذ ثٌذسگض - 393

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ علی آثبدوتَل - 184

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب علی آثبدوتَل - 327

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

صى ٍ هشد ووه وبسگشداًی-  فیلوسبصی60316

ٍاحذ هیٌَدضت - 333

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

55

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ گشگبى - 173

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض آق لال - 635

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

هشوض ثٌذس تشووي - 653

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض وشدوَی - 598

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض گبلیىص - 599

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض گویطبى - 574

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب گشگبى - 411

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ گٌجذوبٍٍس - 274

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى گیالى

ٍاحذ آستبسا - 164

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب آستبسا - 418

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

ٍاحذ آستبًِ اضشفیِ - 546

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثٌذساًضلی - 408

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ًمطِ وطی صٌعتی40686

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تبلص - 314

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تبلص - 440

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ سضت - 117

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صیجب وٌبس- هشوض لطت ًطب  - 550

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض هبسبل - 502

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سضت - 306

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي ّبی الىتشیىی40189

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ سٍدثبس - 296

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سٍدثبس - 409

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ سٍدسش - 275

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سٍدسش - 606

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سیبّىل - 612

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت هىبًیىی سبختوبى40685

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ صَهعِ سشا - 532

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ فَهي ٍ ضفت - 395

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ الّیجبى - 202

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض سیبّىل - 477

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب الّیجبى - 331

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ضیوی صٌبیع غزایی40288

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد ووه وبسگشداًی-  فیلوسبصی60316
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ لٌگشٍد - 484

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب لٌگشٍد - 646

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

استبى لشستبى

ٍاحذ الیگَدسص - 245

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثشٍجشد - 112

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثشٍجشد - 456

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض اضتشیٌبى - 634

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ خشم آثبد - 148

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض اصًب - 584

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

هشوض پلذختش - 578

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض سلسلِ - 277

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض وَّذضت - 382

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب خشم آثبد - 360

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ فَتجبل21484

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هعوبسی ضْشی60224

ٍاحذ دٍسٍد - 248

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى هبصًذساى

آهلی... ٍاحذ آیت ا - 260

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهلی... آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب آیت ا - 403

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

ٍاحذ ثبثل - 156

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثبثل - 322

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشق صٌعتی40192
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی هىبًیه خَدس40687ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ ثْطْش - 346

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض گلَگبُ - 607

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تٌىبثي - 159

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تٌىبثي - 358

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد ووه وبسگشداًی-  فیلوسبصی60316

صى ٍ هشد عىبسی ٍ فیلوجشداسی-  فیلوسبصی 60320

صى ٍ هشد تذٍیي-  فیلوسبصی 60328

ٍاحذ جَیجبس - 344

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ چبلَس - 158

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ ساهسش - 414

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ساهسش - 406

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

ٍاحذ سبسی - 208

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سبسی - 307

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سثبت40683

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ایٌتشًت ٍ ضجىِ ّبی گستشد41028ُ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ سَادوَُ - 279

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

هشوض ضیشگبُ - 496

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ لبئن ضْش - 107

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب لبئن ضْش - 328

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد سادیَ ٍ تلَیضیَى- الىتشًٍیه40115

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سیختِ گشی40750

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ویبوال - 430

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

ٍاحذ ًىب - 311

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض هحوَدآثبد - 464

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ًَس - 453

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثشًبهِ سبصی وبهپیَتش41029

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  هعوبسی داخلی60220

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای هعوبسی داخلی60225

ٍاحذ ًَضْش - 539

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب چبلَس - 375

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي ّبی الىتشیىی40189

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

استبى هشوضی

هحل تطىیل والس هشوض خٌذاة- ٍاحذ اسان  - 881

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

ٍاحذ آضتیبى - 199

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ اسان - 121

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

هشوض آستبًِ - 513

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض ضبصًذ - 498

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض هْبجشاى - 126

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اسان - 303

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي ّبی الىتشیىی40189

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  طشاحی صٌعتی40695

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد جَضىبسی- صٌبیع فلضی40737

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی سیختِ گشی40750

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ تفشش - 247

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ جبست - 340

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ خویي - 262

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب خویي - 441

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد  هعوبسی داخلی60220

صى ٍ هشد  وبسداًی حشفِ ای هعوبسی داخلی60225

ٍاحذ دلیجبى - 495

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ صسًذیِ - 528

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ سبٍُ - 181

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب سبٍُ - 363

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد صٌبیع فلضی-  صٌبیع فلضی 40713

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  سفبل ٍ سشاهیه40736

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش طیَس- اهَس داهی50619

صى ٍ هشد تىٌَلَطی پشٍسش دام-  اهَس داهی 50620

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ فشاّبى - 244

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

ٍاحذ وویجبى - 347

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هحالت - 200

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ًشاق - 185

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

استبى ّشهضگبى

ٍاحذ ثسته ٍ جٌبح - 809

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثٌذس جبسه - 521

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثٌذسعجبس - 114

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ثٌذسعجبس - 354

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تَصیع ثشق40193

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127

ٍاحذ ثٌذسلٌگِ - 285

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ پبسسیبى - 460

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

پشدیس هشوض ثیي الوللی ویص- ٍاحذ تْشاى جٌَة - 799

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

ٍاحذ حبجی آثبد - 380

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

ٍاحذ سٍداى - 383

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ لطن - 217

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

هشوض جضیشُ ّشهض - 459

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

هشوض خویش - 666

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب لطن - 427

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  هشثیگشی پبیِ ضٌب21483

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تبسیسبت الىتشیىی سبختوبى40689

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض آهَصش ثیي الوللی ویص - 619

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هیٌبة - 381

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض سیشیه - 667

صى ٍ هشد  اهَس اداسی21308

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

استبى ّوذاى

ٍاحذ اسذآثبد - 469

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ تَیسشوبى - 167

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

ٍاحذ هالیش - 196

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

هشوض سبهي - 542

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هالیش - 451

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ضیوی صٌبیع غزایی40288

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد سبصُ ّبی چَثی- صٌبیع  چَة  ٍ وبغز50513

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ ّوذاى - 171

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

هشوض ثْبس - 519

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض سصى - 571

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض لشٍُ دسجضیي - 581

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض وجَدسآٌّگ - 535

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

هشوض ًْبًٍذ - 398

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب ّوذاى - 377

صى ٍ هشد هشثی وَدن- وَدویبسی 20575

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی تعویش ٍ ًگْذاسی هبضیي آالت صٌعتی40190

صى ٍ هشد صٌبیع  ضیویبیی- صٌبیع  ضیویبیی40217

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

صى ٍ هشد  طشاحی چبح60251

استبى یضد

ٍاحذ اثشوَُ - 259

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب اثشوَُ - 435

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301
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داًطگبُ آصاد اسالهی (ًیوسبل اٍل  ) 98ضْشّبی پزیشش ثش اسبس سَاثك تحصیلی همطع وبسداًی پیَستِ سبل / سضتِ: (1)جذٍل ضوبسُ 

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

 ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــبى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍبم هحـل داًطـــــگبّیو

ًبم سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ اسدوبى - 283

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ اضىزس - 317

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تجشیذ- تأسیسبت 40623

صى ٍ هشد تَْیِ هطجَع- تبسیسبت 40628

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد گشافیه- گشافیه60104

صى ٍ هشد  ٌّشّبی تجسوی ـ ًمبضی60125

ٍاحذ ثبفك - 223

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هىبًیه خَدسٍ-  هىبًیه  خَدس40626ٍ

صى ٍ هشد لبلجسبصی-  سبخت ٍ تَلیذ40629

صى ٍ هشد هبضیي افضاس-  سبخت ٍ تَلیذ40630

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ ثْبثبد - 518

صى ٍ هشد ًمطِ  وطی ٍ طشاحی صٌعتی- ًمطِ وطی  عوَهی 40432

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد استخشاج هعذى-  هعذى40509

ٍاحذ تفت - 201

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب تفت - 420

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هْشیض - 316

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب هْشیض - 452

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

ٍاحذ هیجذ - 179

صى ٍ هشد ًمطِ ثشداسی-  ًمطِ ثشداسی 40565

صى ٍ هشد  سفبل ٍ سشاهیه40736

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات صساعی- اهَس صساعی ٍ ثبغی50611

صى ٍ هشد تىٌَلَطی تَلیذات ثبغی-  اهَس صساعی ٍ ثبغی50621

ٍاحذ یضد - 105

صى ٍ هشد الىتشًٍیه  عوَهی-  الىتشًٍیه 40116

صى ٍ هشد ثشق صٌعتی-  الىتشٍتىٌیه 40130

صى ٍ هشد تبسیسبت الىتشیىی-  الىتشٍتىٌیه40131

صى ٍ هشد سیختِ گشی- هتبلَسطی40719

صى ٍ هشد صٌبیع  ًسبجی- صٌبیع  ًسبجی40811

هشوض خبتن - 465

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

آهَصضىذُ فٌی ٍ حشفِ ای سوب یضد - 378

صى ٍ هشد هذیشیت خبًَادُ-  هذیشیت خبًَادُ 20572

صى ٍ هشد  هشثی ثْذاضت هذاسس20576

صى ٍ هشد  حسبثذاسی21301

صى ٍ هشد  تشثیت ثذًی21408

صى ٍ هشد الىتشًٍیه ٍ اثضاس دلیك-  ثشق 40075

صى ٍ هشد وبسّبی عوَهی سبختوبى-  سبختوبى40428

صى ٍ هشد هعوبسی-  ًمطِ  وطی  هعوبسی40433

صى ٍ هشد  وبسداًی فٌی ثبصسسی جَش40748

صى ٍ هشد  ًشم افضاس وبهپیَتش41052

صى ٍ هشد طشاحی ٍ دٍخت- طشاحی ٍ دٍخت60127
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   ستاد پاسخگویی تلفن

 مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 
 

4743 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی  سامانه

 مرکز سنجش و پذیرش 

 آزاد اسالمیدانشگاه 

Sanjesh.iau.ac.ir 

 

 

ی و غیــر دولتــی اي غیــر انتفــاعدانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه

اسـت. هـیچ شخصــی اعـم از حقیقـی یــا حقـوقی در آن ســهمی      

شـود.  هاي آن درخود دانشگاه هزینه مینداشته و تمام دریافت

هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد.      

رسـد و  تراز مالی دانشگاه هر سال به تصویب مراجع قانونی می

 قابل ارائه به عموم مردم است.
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