
   شرایط احراز جنسیت تعداد محل مورد تقاضا عنوان شغل نام سازمان

هضيغيت ػهيي كٌبؿي ّ اکتلبفبت 

 هلِض کبعكٌبؽ آػهبيلگبٍ هؼضًي هٌطمَ كوبل كغق
2 

 گغايق پتغّلْژي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع عكتَ  كيوي گغايق كيوي تجؼيَ ّ ػهيي كٌبؿي    هغص ّ ػى

هضيغيت ػهيي كٌبؿي ّ اکتلبفبت 

 هلِض ػهيي كٌبؽ هؼضًي هٌطمَ كوبل كغق
4 

   هغص ّ ػى

چيٌَ كٌبؿي ّ فـيل كٌبؿي  - پتغّلْژي- ػهيي كٌبؿي التصبصي- گغايق ػهيي كٌبؿي هٌِضؿي-  صاعا ثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع عكتَ ػهيي كٌبؿي 

 ّ تْاًبيي هأهْعيت ُبي صذغايي

 كِغجضيض ثيٌبلْص کبعكٌبؽ عّاثظ ػوْهي كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

1 

   هغص

فغٌُگ ّ ػثبى ,اهْع فغٌُگي ,  ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي , هضيغيت  اهْع فغٌُگي  :  گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

تجليغ ّ , فغٌُگ ّ اعتجبطبت , ػلْم اعتجبطبت , ػثبى ّ اصثيبت ػغة ّ عكتَ ُبي تذصيلي ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي , ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي , فغٌُگ ّاعتجبطبت  , ُبي ثبؿتبًي ايغاى 

 - (اعتجبطبت اجتوبػي  )ػلْم اجتوبػي ,هؼبعف اؿالهي ّ فغٌُگ  ّ اعتجبطبت , هضيغيت عؿبًَ , تجليغ ّ اعتجبطبت , دمْق اعتجبطبت , عّػًبهَ ًگبعي , عّاثظ ػوْهي , اعتجبطبت فغٌُگي

 (تجليغ ّ اعتجبطبت)هؼبعف اؿالهي , هضيغيت صّلتي (عّاثظ ػوْهي , عّػًبهَ ًگبعي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي 

 كِغجضيض ثيٌبلْص ثبػعؽ كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

1 

   هغص

- هضيغيت ثبػعگبًي - هضيغيت ثيوَ - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - صاعا ثْصى هضعک ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي هضيغيت صّلتي 

هضيغيت عفبٍ - اهْع اصاعي ّ هضيغيت - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ة ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي 

هضيغيت -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب  - (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - 

التصبص ّ - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي -تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص -هضيغيت ؿيـتوِب - ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي 

 )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي - دـبثضاعي - هضيغيت هبلي - هؼبعف اؿالهي  

   (هبلي 

 ًملَ ثغصاعي-ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  هٌِضؿي ػوغاى    هغص 1 كِغجضيض ثيٌبلْص ًملَ ثغصاع كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

 ًملَ ثغصاعي - هضيغيت پغّژٍ ؿبست -هؼوبعي - (کليَ گغايلِب )ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صععكتَ هٌِضؿي ػوغاى   هغص 3 كِغجضيض ثيٌبلْص هٌِضؿي عاٍ ّؿبستوبى كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

 هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست- هؼوبعي - ًملَ ثغصاعي  -(کليَ گغايلِب )ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صععكتَ هٌِضؿي ػوغاى    هغص 1 كِغجضيض ثيٌبلْص هضيغ اهْع عاٍ ّؿبستوبى كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

 ثغًبهَ عيؼي كِغي- جغغافيب - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي هٌطمَ اي - فْق ليـبًؾ صععكتَ كِغؿبػي - ليـبًؾ    هغص 2 كِغجضيض ثيٌبلْص کبعكٌبؽ كِغؿبػي كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

 كِغجضيض ثيٌبلْص کبعكٌبؽ اهْعاصاعي كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

1 

   هغص ّ ػى

هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق )هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي- ػوْهي

- هضيغيت اؿتغاتژيک -MBAهضيغيت- هضيغيت هبلي- هضيغيت آهْػكي-هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي

ػلْم تغثيتي - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي- التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي- التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص

 ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب- ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - (گغايق آهْػف ّ ثِـبػي هٌبثغ اًـبًي)

 كِغجضيض ثيٌبلْص هـّْل سضهبت هبلي كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

3 

   هغص

هضيغيت - هضيغيت ثيوَ - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - هضيغيت صّلتي :  صاعا ثْصى هضعک ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

- اهْع اصاعي ّ هضيغيت - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - ثبػعگبًي 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ 

  (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

 كِغجضيض ثيٌبلْص کبعكٌبؽ ثغًبهَ ّثْصجَ كغکت ػوغاى كِغجضيض ثيٌبلْص

1 

   هغص

هضيغيت - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - صاعا ثْصى هضعک ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي هضيغيت صّلتي 

اهْع اصاعي ّ - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - ثيوَ 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - هضيغيت 

-تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص   (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

 التصبص ّ هؼبعف اؿالهي- التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي 

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  فْق صيپلن صع عكتَ هضاعک پؼكکي   هغص ّ ػى 1 تغثت جبم کبعصاى آهبع ّ هضاعک پؼكکي صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ هضيغيت صّلتي ّ لجْلي صع هصبدجَ تشصصي    هغص 1 کالت کبعگؼيي صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض
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 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ دـبثضاعي ّ لجْلي صع هصبدجَ تشصصي   هغص 5 هلِض دـبثضاع صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ دـبثضاعي ّ لجْلي صع هصبدجَ تشصصي   هغص 1 تبيجبص دـبثضاع صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ دـبثضاعي ّ لجْلي صع هصبدجَ تشصصي   هغص 1 ثبسغػ دـبثضاع صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ دـبثضاعي ّ لجْلي صع هصبدجَ تشصصي   هغص 1 ثغصؿکي دـبثضاع صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ پغؿتبعي   هغص ّ ػى 8 تغثت جبم پغؿتبع صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ هبهبيي   هغص ّ ػى 2 تغثت جبم هبهب صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ ػلْم آػهبيلگبُي   هغص ّ ػى 2 تغثت جبم کبعكٌبؽ آػهبيلگبٍ صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ عاصيْلْژي   هغص ّ ػى 2 تغثت جبم کبعكٌبؽ عاصيْلْژي صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق صيپلن صع عكتَ اتبق ػول   هغص ّ ػى 3 تغثت جبم کبعصاى اتبق ػول صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  فْق صيپلن صع عكتَ ُْكجغي   هغص ّ ػى 2 تغثت جبم کبعصاى ثيِْكي صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صع عكتَ هضيغيت صّلتي ّ لجْلي صع هصبدجَ تشصصي    هغص 7 هلِض کبعگؼيي صاًلگبٍ ػلْم پؼكکي هلِض

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -ثجـتبى

 يًْـي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -ثيٌبلْص

 كبًضيؼ

1 

   هغص ّ ػى

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -ثجـتبى

 هغکؼي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 جغتبي هضًي

1 

   هغص ّ ػى

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق هيبى -تبيجبص

 ّاليت

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 تبيجبص دـبثضاع اؿتبًضاعي
1 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي
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تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي

 عكتشْاع کبعكٌبؽ عّاثظ ػوْهي اؿتبًضاعي

1 

   هغص

فغٌُگ ّ ػثبى ,اهْع فغٌُگي ,  ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي , هضيغيت  اهْع فغٌُگي  :  گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

تجليغ ّ , فغٌُگ ّ اعتجبطبت , ػلْم اعتجبطبت , ػثبى ّ اصثيبت ػغة ّ عكتَ ُبي تذصيلي ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي , ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي , فغٌُگ ّاعتجبطبت  , ُبي ثبؿتبًي ايغاى 

 - (اعتجبطبت اجتوبػي  )ػلْم اجتوبػي ,هؼبعف اؿالهي ّ فغٌُگ  ّ اعتجبطبت , هضيغيت عؿبًَ , تجليغ ّ اعتجبطبت , دمْق اعتجبطبت , عّػًبهَ ًگبعي , عّاثظ ػوْهي , اعتجبطبت فغٌُگي

 (تجليغ ّ اعتجبطبت)هؼبعف اؿالهي , هضيغيت صّلتي (عّاثظ ػوْهي , عّػًبهَ ًگبعي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي 

 جغتبي کبعكٌبؽ هطبلؼبت اجتوبػي اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

- پؼّ ُلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي - 1: فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي- صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ 

- هضيغيت صّلتي - هطبلؼبت سبًْاصٍ - عّػًبهَ ًگبعي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - جوؼيت كٌبؿي - هغصم كٌبؿي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي 

عّػًبهَ - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي - عّاًلبؿي - عّاًلٌبؿي تغثيتي - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي ثبليٌي - عّاًلٌبؿي ػوْهي 

 هضيغيت صّلتي- هطبلؼبت سبًْاصٍ - ًگبعي 

 هلِض ثبػعؽ اؿتبًضاعي

2 

   هغص

هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق )هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي - هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي- ػوْهي

التصبص - ػلْم  التصبصي- التصبص-  هضيغيت اؿتغاتژيکMBAهضيغيت- هضيغيت هبلي- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- آهْػكي

هضيغيت ًظبعت ّ - (هبلي)هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت- التصبص ّ هؼبعف اؿالهي-  ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي- اؿالهي

 .هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي ّ هضيغيت ؿيـتن ُب- ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب- دـبثغؿي-دـبثضاعي- دمْق سصْصي- دمْق ػوْهي- دمْق ثيي الولل- دمْق-ثبػعؿي

 هلِض تذليلگغ ؿيـتن اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

ؿيـتن - هؼوبعي ؿيـتوِبي کبهپيْتغ - ًغم افؼاع )هٌِضؿي کبهپيْتغ گغايق :   گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

–کبهپيْتغ ,هٌِضؿي ًغم افؼاع  (ُْف هصٌْػي -  ًظغيَ ُبي هذبؿجبت ّ الگْعيتن- ؿيـتن ُبي ًغم افؼاعي ّ الگْعيتن ّ هذبؿجبت -  ُْف هصٌْػي ّ عثبتيک - ُبي ًغم افؼاعي 

ؿيـتن ُبي چٌض , كجکَ ُبي کبهپيْتغي , هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي ,هؼوبعي ؿبػهبًي , طغادي ّ تْليض ًغم افؼاع )هٌِضؿي في اّعي اطالػبت  گغايق ُبي , ًغم افؼاع

هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - کبعثغص کبهپيْتغ ّ آًبليؼ ؿيـتن - اًفْعهبتيک , هؼوبعي کبهپيْتغ (هشبثغات اهي , عؿبًَ اي 

 آهبع ّ کبهپيْتغ,عيبضي ّػلْم کبهپيْتغ  - (هٌِضؿي ؿيـتن - اتْهبؿيْى  - 

 هلِض دـبثضاع اؿتبًضاعي

1 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي

ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي - تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي- التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- هضيغيت صٌؼتي کبعثغصي- التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- التصبصي

 هلِض کبعكٌبؽ اهْعاصاعي اؿتبًضاعي

2 

   هغص ّ ػى

هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق )هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي- ػوْهي

- هضيغيت اؿتغاتژيک -MBAهضيغيت- هضيغيت هبلي- هضيغيت آهْػكي-هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي

ػلْم تغثيتي - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي- التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي- التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص

 ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب- ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - (گغايق آهْػف ّ ثِـبػي هٌبثغ اًـبًي)

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هلِض هضًي

4 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 هلِض کبعكٌبؽ اهْعاًتظبهي اؿتبًضاعي

1 

   هغص

ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي - ػلْم اًتظبهي - هضيغيت صّلتي: -فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- دمْق ثيي الولل - دمْق - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - جوؼيت كٌبؿي - هغصم كٌبؿي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - پؼّ ُلگغي ػلْم اجتوبػي - 

- ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي - عّاًلبؿي - عّاًلٌبؿي تغثيتي - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي ثبليٌي - عّاًلٌبؿي ػوْهي - دمْق سصْصي - دمْق ػوْهي 

 عّاًلٌبؿي كشصيت 
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 تغافيک (عاٍ ّ تغاثغي- ثغًبهَ عيؼي دول  ًمل)هٌِضؿي ػوغاى:صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    هغص 1 هلِض کبعكٌبؽ اهْعدول ّ ًمل اؿتبًضاعي

 هلِض کبعكٌبؽ هطبلؼبت اجتوبػي اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

- پؼّ ُلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي :  فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

هلبّعٍ ّ - عّاًلٌبؿي ثبليٌي - عّاًلٌبؿي ػوْهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - جوؼيت كٌبؿي - هغصم كٌبؿي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي 

 هضيغيت صّلتي- هطبلؼبت سبًْاصٍ - عّػًبهَ ًگبعي - عّاًلٌبؿي كشصيت  - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي - عّاًلبؿي - عّاًلٌبؿي تغثيتي - عاٌُوبيي 

 هلِض کبعكٌبؽ عّاثظ ػوْهي اؿتبًضاعي

1 

   هغص

فغٌُگ ّ ػثبى ,اهْع فغٌُگي ,  ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي , هضيغيت  اهْع فغٌُگي  :  گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

تجليغ ّ , فغٌُگ ّ اعتجبطبت , ػلْم اعتجبطبت , ػثبى ّ اصثيبت ػغة ّ عكتَ ُبي تذصيلي ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي , ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي , فغٌُگ ّاعتجبطبت  , ُبي ثبؿتبًي ايغاى 

 - (اعتجبطبت اجتوبػي  )ػلْم اجتوبػي ,هؼبعف اؿالهي ّ فغٌُگ  ّ اعتجبطبت , هضيغيت عؿبًَ , تجليغ ّ اعتجبطبت , دمْق اعتجبطبت , عّػًبهَ ًگبعي , عّاثظ ػوْهي , اعتجبطبت فغٌُگي

 (تجليغ ّ اعتجبطبت)هؼبعف اؿالهي , هضيغيت صّلتي (عّاثظ ػوْهي , عّػًبهَ ًگبعي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي 

 هلِض کبعكٌبؽ ثغعؿي اؿٌبص اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

هضيغيت - هضيغيت عفتبعي- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق - گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ؿيـتن ُب- هٌبثغ اًـبًي

پژُّق - ػلْم اجتوبػي ثب توبهي گغايق ُب- هطبلؼبت اجتوبػي- اهْع هبلي ّ هبليبتي- هضيغيت اهْع صفتغي- اهْع صّلتي- هضيغيت اؿتغاتژيک - MBAهضيغيت- هضيغيت هبلي- آهْػكي

 تبعيز ثب توبهي گغايق ُب- اعتجبطبت- ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي- جبهؼَ كٌبؿي- ػلْم اجتوبػي

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ ثغًبهَ عيؼي ّ 

 هلِض ثْصجَ

2 

   هغص ّ ػى

گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي 

هضيغيت - هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الوللي- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- عفتبعي

هضيغيت -MBAهضيغيت- هضيغيت هبلي- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- اجغايي

- ػلْم التصبصي- التصبص- اؿتغاتژيک

- التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي- التصبص اؿالهي

 دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت ثبػاعيبثي - هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت- التصبص ّ هؼبعف اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 جغتبي کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 لْچبى کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 هَ ّالت هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عكتشْاع هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 جْيي هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سْاف هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
2 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ثبسغػ کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 صعگؼ هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
2 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 
 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص 1 کالت هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى
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 عضْي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 جغتبي هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ثبسغػ هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
2 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ثغصؿکي هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ػاٍّ هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
2 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سْكبة هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تبيجبص هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 گٌبثبص هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ثجـتبى هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
2 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ؿغسؾ هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى عضْي
1 

 طغادي هذيظ   - ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي - عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

 (هضيغيت گوغکي - اهْع گوغکي )اهْع گوغکي :ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ -صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  فْق صيپلن   هغص ّ ػى 1 صّغبعّى اعػيبة اصاعٍ کل گوغک هلِض

 (هضيغيت گوغکي - اهْع گوغکي )اهْع گوغکي :ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ -صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  فْق صيپلن   هغص ّ ػى 1 لطف آثبص اعػيبة اصاعٍ کل گوغک هلِض

 (هضيغيت گوغکي - اهْع گوغکي )اهْع گوغکي : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  فْق صيپلن يب ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ    هغص ّ ػى 2 صّغبعّى کبعصاى اهْع گوغکي اصاعٍ کل گوغک هلِض

 (هضيغيت گوغکي - اهْع گوغکي )اهْع گوغکي : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  فْق صيپلن يب ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ    هغص ّ ػى 1 ؿغسؾ کبعصاى اهْع گوغکي اصاعٍ کل گوغک هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي فْق صيپلن صع کليَ عكتَ ُب   هغص ّ ػى 1 ثبجگيغاى هتصضي تشليَ ّثبعگيغي اصاعٍ کل گوغک هلِض

 سضهبت اصاعي-اهْع اصاعي-هضيغيت صّلتي-ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  هضيغيت اهْع صفتغي ّ هٌلي گغي -صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  فْق صيپلن   هغص ّ ػى 1 لطف آثبص هـئْل صفتغ اصاعٍ کل گوغک هلِض

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي فْق صيپلن صع کليَ عكتَ ُب   هغص ّ ػى 1 صّغبعّى هتصضي تشليَ ّثبعگيغي اصاعٍ کل گوغک هلِض

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص 1 جْيي کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 3 صعگؼ کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 ثغصؿکي کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 ثغصؿکي کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي
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 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 سْاف کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 صعگؼ کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 ؿغسؾ کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 3 کبكوغ کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 گٌبثبص کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 ًيلبثْع کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 ًيلبثْع کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 2 کالت کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص 1 جغتبي کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 عكتشْاع کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 لْچبى کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص ّ ػى 1 کبكوغ کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص 1 گٌبثبص کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص ّ ػى 2 صعگؼ کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 ؿغسؾ کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص ّ ػى 3 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص ّ ػى 4 ًيلبثْع کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هٌِضؽ ػوغاى ثب گغايق ًملَ ثغصاعي- ًملَ ثغصاعي ُْايي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي ًملَ ثغصاعي    هغص 1 گٌبثبص کبعكٌبؽ  ًملَ ثغصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هٌبثغ طجيؼي ثب کليَ گغايلِب- صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کلبّعػي    هغص ّ ػى 1 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اهْعػهيي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هٌبثغ طجيؼي ثب کليَ گغايلِب- صاكتي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کلبّعػي    هغص ّ ػى 1 گٌبثبص کبعكٌبؽ اهْعػهيي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص ّ ػى 1 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص 1 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ ثيبثبًؼصائي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص 1 کبكوغ کبعكٌبؽ ثيبثبًؼصائي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هضيغيت صّلتي- هضيغيت هبلي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي دـبثضاعي    هغص ّ ػى 1 سْاف کبعكٌبؽ اهْعهبلي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هضيغيت صّلتي- هضيغيت هبلي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي دـبثضاعي    هغص ّ ػى 1 طغلجَ ّ كبًضيؼ کبعكٌبؽ اهْعهبلي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 ثغصؿکي تکٌـيي آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي
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 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 تغثت جبم تکٌـيي آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 تغثت ديضعيَ تکٌـيي آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص ّ ػى 1 گٌبثبص تکٌـيي آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هضيغيت صّلتي- هضيغيت هبلي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي دـبثضاعي    هغص ّ ػى 1 کالت کبعكٌبؽ اهْعهبلي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

کبعكٌبؽ تغّيج ّتْؿؼَ 

 ًيلبثْع عّؿتبئي
1 

 اديبء ّ ثِغٍ ثغصاعي هٌبطك ثيبثبًي- هغتؼضاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي هٌبثغ طجيؼي ثب گغايلِبي هغتغ ّ آثشيؼصاعي    هغص ّ ػى

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-جٌگلضاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ   هغص ّ ػى 1 تغثت ديضعيَ تکٌـيي جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-جٌگلضاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ   هغص ّ ػى 2 تغثت جبم تکٌـيي جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-جٌگلضاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ   هغص ّ ػى 1 گٌبثبص تکٌـيي جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-جٌگلضاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ   هغص 1 عكتشْاع تکٌـيي جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 سْاف تکٌـيي آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي آثشيؼصاعي   هغص 1 ؿغسؾ تکٌـيي آثشيؼصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-جٌگلضاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ   هغص 1 جغتبي تکٌـيي جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-جٌگلضاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ   هغص 1 ػاٍّ تکٌـيي جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هغتغ ّ آثشيؼصاعي-جٌگلضاعي-صاكتي فْق صيپلن ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ   هغص ّ ػى 1 طغلجَ ّ كبًضيؼ تکٌـيي جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 کالت کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ػاٍّ کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

 هلِض کبعكٌبؽ دمْلي اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق - دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي( - فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- کيفغ ّ جغم كٌبؿي- دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - دمْق ثيي الولل ػوْهي- فمَ ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- جؼا

 .هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - لضبيي

 هلِض هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي
2 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق هغکؼي-ثبسغػ هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل
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 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثجـتبى هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 ثجـتبى کبعكٌبؽ دمْلي اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

هضيغيت جؼا ّ )هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- فمَ ّ دمْق جؼاي اؿالهي- همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 .هضيغيت صاصگـتغي- (کٌتغل ُبي لضبيي

 ثجـتبى کبعكٌبؽ عّاثظ ػوْهي اؿتبًضاعي

1 

   هغص

فغٌُگ ّ ػثبى ,اهْع فغٌُگي ,  ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي , هضيغيت  اهْع فغٌُگي  :  گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

تجليغ ّ , فغٌُگ ّ اعتجبطبت , ػلْم اعتجبطبت , ػثبى ّ اصثيبت ػغة ّ عكتَ ُبي تذصيلي ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي , ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي , فغٌُگ ّاعتجبطبت  , ُبي ثبؿتبًي ايغاى 

 - (اعتجبطبت اجتوبػي  )ػلْم اجتوبػي ,هؼبعف اؿالهي ّ فغٌُگ  ّ اعتجبطبت , هضيغيت عؿبًَ , تجليغ ّ اعتجبطبت , دمْق اعتجبطبت , عّػًبهَ ًگبعي , عّاثظ ػوْهي , اعتجبطبت فغٌُگي

 (تجليغ ّ اعتجبطبت)هؼبعف اؿالهي , هضيغيت صّلتي (عّاثظ ػوْهي , عّػًبهَ ًگبعي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي 

 هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي

ثشق هيبى -تبيجبص

 ّاليت
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -تشت جلگَ

 هغکؼي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق هغکؼي-تبيجبص هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي

ثشق -تغثت جبم

 هغکؼي
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 تغثت جبم تذليلگغ ؿيـتن اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

ؿيـتن ُبي - هؼوبعي ؿيـتوِبي کبهپيْتغ - ًغم افؼاع )هٌِضؿي کبهپيْتغ گغايق : گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػص ع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

ًغم –کبهپيْتغ ,هٌِضؿي ًغم افؼاع  (ُْف هصٌْػي -  ًظغيَ ُبي هذبؿجبت ّ الگْعيتن- ؿيـتن ُبي ًغم افؼاعي ّ الگْعيتن ّ هذبؿجبت -  ُْف هصٌْػي ّ عثبتيک - ًغم افؼاعي 

ؿيـتن ُبي چٌض عؿبًَ , كجکَ ُبي کبهپيْتغي , هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي ,هؼوبعي ؿبػهبًي , طغادي ّ تْليض ًغم افؼاع )هٌِضؿي في اّعي اطالػبت  گغايق ُبي , افؼاع

- هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - کبعثغص کبهپيْتغ ّ آًبليؼ ؿيـتن - اًفْعهبتيک , هؼوبعي کبهپيْتغ (هشبثغات اهي , اي 

 آهبع ّ کبهپيْتغ,عيبضي ّػلْم کبهپيْتغ  - (هٌِضؿي ؿيـتن - اتْهبؿيْى  

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -تغثت جبم

 ثْژگبى

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي

ثشق -تغثت جبم

 ثْژگبى
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي
کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ  ثشق -تغثت جبم

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ    هغص 1

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 
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صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي  پبئيي جبم هضًي

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 جغتبي کبعكٌبؽ دمْلي اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

هضيغيت جؼا ّ )هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- فمَ ّ دمْق جؼاي اؿالهي- همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 .هضيغيت صاصگـتغي- (کٌتغل ُبي لضبيي

 جغتبي هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -جغتبي

 ُاللي

2 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -جغتبي

 هغکؼي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 جْيي کبعكٌبؽ عّاثظ ػوْهي اؿتبًضاعي

1 

   هغص

فغٌُگ ّ ػثبى ,اهْع فغٌُگي ,  ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي , هضيغيت  اهْع فغٌُگي  :  گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

تجليغ ّ , فغٌُگ ّ اعتجبطبت , ػلْم اعتجبطبت , ػثبى ّ اصثيبت ػغة ّ عكتَ ُبي تذصيلي ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي , ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي , فغٌُگ ّاعتجبطبت  , ُبي ثبؿتبًي ايغاى 

 - (اعتجبطبت اجتوبػي  )ػلْم اجتوبػي ,هؼبعف اؿالهي ّ فغٌُگ  ّ اعتجبطبت , هضيغيت عؿبًَ , تجليغ ّ اعتجبطبت , دمْق اعتجبطبت , عّػًبهَ ًگبعي , عّاثظ ػوْهي , اعتجبطبت فغٌُگي

 (تجليغ ّ اعتجبطبت)هؼبعف اؿالهي , هضيغيت صّلتي (عّاثظ ػوْهي , عّػًبهَ ًگبعي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي 

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق هغکؼي-جْيي هضًي

2 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -جْيي

 ػطبهلک

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -سليل آثبص

 كلطغاػ

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 سْاف هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل
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 سْاف تذليلگغ ؿيـتن اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

ؿيـتن - هؼوبعي ؿيـتوِبي کبهپيْتغ - ًغم افؼاع )هٌِضؿي کبهپيْتغ گغايق :   گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػص ع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

–کبهپيْتغ ,هٌِضؿي ًغم افؼاع  (ُْف هصٌْػي -  ًظغيَ ُبي هذبؿجبت ّ الگْعيتن- ؿيـتن ُبي ًغم افؼاعي ّ الگْعيتن ّ هذبؿجبت -  ُْف هصٌْػي ّ عثبتيک - ُبي ًغم افؼاعي 

ؿيـتن ُبي چٌض , كجکَ ُبي کبهپيْتغي , هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي ,هؼوبعي ؿبػهبًي , طغادي ّ تْليض ًغم افؼاع )هٌِضؿي في اّعي اطالػبت  گغايق ُبي , ًغم افؼاع

هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - کبعثغص کبهپيْتغ ّ آًبليؼ ؿيـتن - اًفْعهبتيک , هؼوبعي کبهپيْتغ (هشبثغات اهي , عؿبًَ اي 

 آهبع ّ کبهپيْتغ,عيبضي ّػلْم کبهپيْتغ  - (هٌِضؿي ؿيـتن - اتْهبؿيْى  - 

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق ؿٌگبى-سْاف هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -سْكبة

 هلکبى

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -سْاف

 ؿالهي

2 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 ثشق ؿٌگبى-سْاف هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -صاّعػى

 ثبكتيي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 صاّعػى هضًي

2 

   هغص ّ ػى

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 فغهبًضاعي صعگؼ تذليلگغ ؿيـتن اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

ؿيـتن - هؼوبعي ؿيـتوِبي کبهپيْتغ - ًغم افؼاع )هٌِضؿي کبهپيْتغ گغايق :   گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػص ع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

–کبهپيْتغ ,هٌِضؿي ًغم افؼاع  (ُْف هصٌْػي -  ًظغيَ ُبي هذبؿجبت ّ الگْعيتن- ؿيـتن ُبي ًغم افؼاعي ّ الگْعيتن ّ هذبؿجبت -  ُْف هصٌْػي ّ عثبتيک - ُبي ًغم افؼاعي 

ؿيـتن ُبي چٌض , كجکَ ُبي کبهپيْتغي , هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي ,هؼوبعي ؿبػهبًي , طغادي ّ تْليض ًغم افؼاع )هٌِضؿي في اّعي اطالػبت  گغايق ُبي , ًغم افؼاع

هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتوِب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - کبعثغص کبهپيْتغ ّ آًبليؼ ؿيـتن - اًفْعهبتيک , هؼوبعي کبهپيْتغ (هشبثغات اهي , عؿبًَ اي 

 آهبع ّ کبهپيْتغ,عيبضي ّػلْم کبهپيْتغ  - (هٌِضؿي ؿيـتن - اتْهبؿيْى  - 

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق ًْسٌضاى-صعگؼ هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 صاّعػى هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (
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 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق هغکؼي-صعگؼ هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق لطف -صعگؼ

 آثبص

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي

ثشق لطف -صعگؼ

 آثبص
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 هلِض کبعكٌبؽ اهْع اصاعي اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق )هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - ػوْهي

هضيغيت - هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- عفتبعي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- هضيغيت اؿتغاتژيک -MBAهضيغيت- هضيغيت هبلي- هضيغيت آهْػكي-هضيغيت ؿيـتن ُب- ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي

ثغًبهَ - ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - (گغايق آهْػف ّ ثِـبػي هٌبثغ اًـبًي)ػلْم تغثيتي - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي- التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

عيؼي ّ تذليل 

 ؿيـتوِب

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -عكتشْاع

 جٌگل

2 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -عكتشْاع

 هغکؼي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق هغکؼي-ػاٍّ هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 ػاٍّ کبعكٌبؽ دمْلي اؿتبًضاعي

1 

   هغص ّ ػى

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 .هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

 ػاٍّ هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق ؿليوبى-ػاٍّ هضًي
2 

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ    هغص

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 
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صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق -ؿغسؾ

 هغکؼي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 کالت هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي

ثشق -ؿغسؾ

 هغػصاعاى
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 ثشق هغکؼي-کالت هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 کالت ثبػعؽ اؿتبًضاعي

1 

   هغص

هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق )هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي - هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي- ػوْهي

التصبص - ػلْم  التصبصي- التصبص-  هضيغيت اؿتغاتژيکMBAهضيغيت- هضيغيت هبلي- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- آهْػكي

هضيغيت ًظبعت ّ - (هبلي)هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت- التصبص ّ هؼبعف اؿالهي-  ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي- اؿالهي

 -ثبػعؿي

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 2 تغثت ديضعيَ ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 2 ؿغسؾ ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 1 لْچبى ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هضًي

ثشق كبص -هَ ّالت

 هِغ

2 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

 هَ ّالت دـبثضاع اؿتبًضاعي

1 

   هغص

هضيغيت ؿيبؿتگظاعي  ثشق )هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي - هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي- ػوْهي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- هضيغيت ثبػعگبًي- آهْػكي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سْاف کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 سليل آثبص ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص
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اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 سْاف ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 سْكبة ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 تبيجبص ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 تغثت جبم ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 ثجـتبى ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 طغلجَ ّ كبًضيؼ ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 ثغصؿکي ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
3 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 فيغّػٍ ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 تغثت ديضعيَ ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 جغتبي ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ثجـتبى کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 صعگؼ کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 گٌبثبص کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تبيجبص کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
2 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سْكبة کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 2 کالت ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 2 صعگؼ ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 3 سْاف ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي
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 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 1 تغثت جبم ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 1 جغتبي ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 2 تبيجبص ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 عكتشْاع ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 کبكوغ ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 سليل آثبص ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 ثجـتبى ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 هَ ّالت ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي -  هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي -فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 فغيوبى ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 جغغافيبي طجيؼي - (ًغم افؼاع)کبهپيْتغ - (کليَ گغايق ُب  )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ُْاكٌبؿي    هغص 1 گٌبثبص ُْاكٌبؽ اصاعٍ کل ُْاكٌبؿي سغاؿبى عضْي

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 لْچبى ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 ؿغسؾ ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي -  هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي -فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 تغثت ديضعيَ ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي -  هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي -فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 تبيجبص ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 کالت ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي- هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي-هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي: فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 جْيي ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي -  هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي -فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ اهْعفٌي صٌبيغ 

 گٌبثبص صؿتي
1 

 (ٌُغُبي ؿٌتي)صٌبيغ صؿتي - فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي صٌبيغ صؿتي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 سْاف ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي -  هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي -فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص
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 فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع عكتَ تذصيلي ثبؿتبى كٌبؿي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص 1 صعگؼ ثبؿتبى كٌبؽ اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص ّ ػى 2 تغثت جبم کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص ّ ػى 2 ًيلبثْع کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ دفبظت ّهغهت 

 تغثت جبم ثٌبُبي تبعيشي
1 

 هؼوبعي -  هغهت ّاديبي ثٌبُبّ ثبفتِب ي تبعيشي -فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هغهت ّاديبي ثٌبُبي تبعيشي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ   هغص

 اصاعٍ کل هيغاث فغٌُگي

کبعكٌبؽ اطالػبت 

 گٌبثبص جِبًگغصي
1 

 هضيغيت ُتلضاعي ّجِبًگغصي - صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي تبعيز-فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ   هغص

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 2 چٌبعاى کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 1 سْكبة کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 -الِيبت ثب گغايق فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي - فمَ ّ دمْق اؿالهي - دمْق ػوْهي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي دمْق   هغص ّ ػى 1 فيغّػٍ کبعكٌبؽ اهْعدمْلي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 2 ػاٍّ کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 ؿبستوبى ّ تبؿيـبت کلبّعػي- عاٍ ّ ؿبستوبى - صاكتي ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي ػوغاى   هغص 1 لْچبى کوک کبعكٌبؽ ػوغاى اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص ّ ػى 1 گٌبثبص کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 -الِيبت ثب گغايق فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي - فمَ ّ دمْق اؿالهي - دمْق ػوْهي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي دمْق   هغص ّ ػى 1 ػاٍّ کبعكٌبؽ اهْعدمْلي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 -الِيبت ثب گغايق فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي - فمَ ّ دمْق اؿالهي - دمْق ػوْهي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي دمْق   هغص ّ ػى 1 طغلجَ ّ كبًضيؼ کبعكٌبؽ اهْعدمْلي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 گٌبثبص ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 عكتشْاع ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 فغيوبى ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 ؿغسؾ ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 لْچبى ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
3 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 صعگؼ ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
3 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 چٌبعاى ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 جْيي ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

www.Estekhdami.org www.Estekhdami.org

www.Estekhdami.org www.Estekhdami.org



اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 ؿجؼّاع ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص ّ ػى 1 کبكوغ کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص ّ ػى 2 لْچبى کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص ّ ػى 3 ؿجؼّاع کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 3 ؿغسؾ کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص ّ ػى 3 تغثت ديضعيَ کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 1 ثبسغػ کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 1 ثغصؿکي کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 2 سْاف کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 1 سليل آثبص کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 هٌِضؽ عاٍ ّ ؿبستوبى اؿتبًضاعي

ثشق -کالت

 كلطغاػ
1 

   هغص

کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى - هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  - (کليَ گغايلِب  )هٌِضؿي ػوغاى : صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 طغادي هذيظ- ًملَ ثغصاعي - هؼوبعي  - (

 اؿتبًضاعي

کبعكٌبؽ اهْع کلْعي ّ 

 هلِض هضًي

1 

   هغص

اعتجبطبت ػلْم - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - هغصم كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

- ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - جبهؼَ كٌبؿي - (عّاثظ ػوْهي )ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - سضهبت اجتوبػي - تؼبّى ّ عفبٍ ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اجتوبػي 

صيپلوبؿي ّ ؿبػهبًِبي ثيي - دمْق- عّاثظ ؿيبؿي- اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم- ػلْم ؿيبؿي - (کليَ گغايق ُب)جغغافيب-2 (تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي )اعتجبطبت اجتوبػي 

 هطبلؼبت هٌطمَ اي ػلْم ؿيبؿي- هضيغيت صّلتي- عّاثظ ثيي الولل- فغهبًضُي ّ هضيغيت اًتظبهي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- دمْق ثيي الولل- الولل

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 جْيي کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

 هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت پغؿٌلي - هضيغيت صّلتي - ػلْم اصاعي - صاكتي ليـبًؾ ّثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هضيغيت اصاعي    هغص ّ ػى 1 کالت کبعكٌبؽ اهْعاصاعي اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

 جٌگلضاعي ّ پبعکِبي جٌگلي- ػلْم جٌگل - صاكتي ليـبًؾ  صع يکي اػ عكتَ ُبي جٌگل ّ هغتغ    هغص 2 صعگؼ کوک کبعكٌبؽ جٌگل ّ هغتغ اصاعٍ کل هٌبثغ طجيؼي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 هَ ّالت کبعكٌبؽ كِغؿبػي عضْي
1 

   هغص

 )هٌِضؿي ػوغاى گغايلِبي - ػوغاى - جغغافيب ّ ثغًبهَ عيؼي كِغي - طغادي ّ ثغًبهَ عيؼي  كِغي ّ هٌطمَ اي - ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كِغؿبػي 

 طغادي هذيظ   (ػلؼلَ ّ عاٍ - ؿبػٍ - هضيغيت ؿبست 

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 کالت ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
3 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 ػاٍّ ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 هلِض ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 فيغّػٍ ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص
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 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 لْچبى ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 هَ ّالت ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 

 ًيلبثْع ؿبستوبًي ّ کلبّعػي
2 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 عكتشْاع ثِضاكت گْكت
2 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 سْاف ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 صعگؼ ثِضاكت گْكت
4 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 صاّعػى ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 کبكوغ ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 گٌبثبص ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 ليـبًؾ ػلْم آػهبيلگبُي صاهپؼكکي   هغص 1 تغثت جبم کبعكٌبؽ آػهبيلگبٍ اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 ثجـتبى ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 سليل آثبص ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 تغثت ديضعيَ ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 جْيي ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 ػاٍّ ثِضاكت گْكت
1 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 ؿجؼّاع ثِضاكت گْكت
3 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 صکتغاي صاهپؼكکي   هغص 1 تبيجبص کبعكٌبؽ ثِضاكت گْكت اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

 ليـبًؾ ػلْم آػهبيلگبُي صاهپؼكکي   هغص 1 تبيجبص کبعكٌبؽ آػهبيلگبٍ اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي
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 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 ثغصؿکي ثِضاكت گْكت
3 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 تبيجبص ثِضاكت گْكت
2 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 تغثت جبم ثِضاكت گْكت
2 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ کٌتغل ثِضاكتي 

 سْاف اهبکي
2 

 ليـبًؾ ثِضاكت گْكت-ليـبًؾ ثِضاكت هْاصغظايي ثبهٌلبء صاهي   هغص

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ کٌتغل ثِضاكتي 

 کالت اهبکي
1 

 ليـبًؾ ثِضاكت گْكت-ليـبًؾ ثِضاكت هْاصغظايي ثبهٌلبء صاهي   هغص

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 صعگؼ کبعكٌبؽ دمْلي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ - ػلْم جؼاء ّ جغم كٌبؿي - ػلْم لضبيي - دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي - دمْق : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق کٌـْلي - دمْق ػوْهي - دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - دمْق اؿالهي 

 دمْق اؿالهي( - فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي - کيفغ ّ جغم كٌبؿي - دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل - (

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 ًيلبثْع ثِضاكت گْكت
2 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

 ليـبًؾ ثِضاكت گْكت-ليـبًؾ ثِضاكت هْاصغظايي ثبهٌلبء صاهي   هغص 1 صعگؼ کبعكٌبؽ ثِضاكت گْكت اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

 ليـبًؾ ثِضاكت گْكت-ليـبًؾ ثِضاكت هْاصغظايي ثبهٌلبء صاهي   هغص 1 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ ثِضاكت گْكت اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

 صکتغاي صاهپؼكکي   هغص 1 صاّعػى کبعكٌبؽ هجبعػٍ ثبثيوبعيِب اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

 ًيلبثْع کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 صاّعػى کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

3 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 سْكبة کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ػاٍّ کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

3 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي
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 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 سْاف هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 ؿجؼّاع هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 تغثت جبم هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 ؿجؼّاع پؼكک اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 لْچبى پؼكک اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 گٌبثبص پؼكک اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 تغثت ديضعيَ پؼكک اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

 کالت کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 سليل آثبص کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 عكتشْاع کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 فغيوبى کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 صعگؼ کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 تبيجبص کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 تغثت جبم کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 
 دـبثضاعي ّ دـبثغؿي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع عكتَ هضيغيت هبلي    هغص ّ ػى 1 ثغصؿکي کبعكٌبؽ ثغًبهَ ّ ثْصجَ
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 عضْي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ثجـتبى کبعكٌبؽ ثغًبهَ ّ ثْصجَ عضْي
1 

 دـبثضاعي ّ دـبثغؿي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع عكتَ هضيغيت هبلي    هغص ّ ػى

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 کالت کبعكٌبؽ ثغًبهَ ّ ثْصجَ عضْي
1 

 دـبثضاعي ّ دـبثغؿي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع عكتَ هضيغيت هبلي    هغص ّ ػى

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 صعگؼ کبعكٌبؽ ثغًبهَ ّ ثْصجَ عضْي
1 

 دـبثضاعي ّ دـبثغؿي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع عكتَ هضيغيت هبلي    هغص ّ ػى

 هلِض کبعكٌبؽ اهْع اصاعي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

هضيغيت - هضيغيت اجغايي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ اهْع اصاعي ّ هضيغيت كبهل عكتَ ُبي هضيغيت صّلتي

هؼبعف –  (ًظغي ّ ثبػعگبًي)التصبص - هضيغيت ؿيـتن ُب ّ عّف ُب– هضيغيت ثيوَ – هضيغيت آهْػكي - هضيغيت پغؿٌلي– هضيغيت ثبػعگبًي ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - صٌؼتي

 (صٌؼتي– ثبػعگبًي – هبلي  )اؿالهي ّ هضيغيت 

 کالت کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

 سليل آثبص کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

 هَ ّالت کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

 عكتشْاع کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

 چٌبعاى کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

 صعگؼ کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

 هَ ّالت کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 

 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 تبيجبص کبعكٌبؽ اهْع عّاًي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

عاٌُوبيي )هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي - عّاًلٌبؿي تغثيتي- عّاًلٌبؿي ثبليٌي- فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ػوْهي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 عّاًلٌبؿي ؿالهت - عّاًلٌبؿي كشصيت - ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاًـٌجي( ػمت هبًضٍ طٌُي) عّاًلٌبؿي کْصکبى اؿتخٌبيي- (هلبّع

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي   هغص ّ ػى 2 صعگؼ کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 
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 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 تبيجبص کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 

 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 سْاف کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 

 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 تغثت جبم کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 

 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 کبكوغ کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 

 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 

 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ اهْع تْاًجشلي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

اػضبي - گفتبع صعهبًي- (گغايق جـوبًي ّ عّاًي )کبعصعهبًي - صاعاثْصى هضعک تذصلي کبعكٌبؿي  يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي فيؼيْتغاپي

فيؼيْتغاپي - کبعصعهبًي عّاًي–  (دغکبت اصالدي ّ آؿيت كٌبؿي )تغثيت ثضًي ّ ػلْم ّعػكي- كٌْايي ؿٌجي- ثيٌبيي ؿٌجي- هضيغيت تْاًجشلي- هصٌْػي ّ ّؿبيل کوکي 

 پؼكک ػوْهي- ّعػكي

 ثبسغػ هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 هلِض کبعكٌبؽ كجکَ اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ؿيـتن - هؼوبعي ؿيـتن ُبي کبهپيْتغ- ؿشت افؼاع- ًغ م افؼاع )کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ گغايق 

تکٌْلْژي   (الگْعيتن ّ هذبؿجبت , ؿيـتن ُبي ًغم افؼاعي ّ الگْعيتن ّ هذبؿجبت - ًظغيَ ُبي هذبؿجبت ّالگْعيتن- ُْف هصٌْػي- ُْف هصٌْػي ّ عثبتيک- ُبي ًغم افؼاعي

- ؿشت افؼاع- کبهپيْتغ- ًغم افؼاع-کبهپيْتغ- اًفْعهبتيک- کبعثغص کبهپيْتغ ّ آًبليؼ ؿيـتن- ػلْم کبهپيْتغ- هضيغيت سضهبت ّتْؿؼَ في آّعي اطالػبت- اعتجبطبت ّفي آّعي اطالػبت

اهٌيت - هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي- هشبثغات اهي- طغادي ّ تْؿؼَ ًغم افؼاع- ؿيـتن ُبي چٌضعؿبًَ اي- كجکَ ُبي کبهپيْتغي )هٌِضؿي في آّعي اطالػبت گغايق

 عيبضي ّػلْم کبهپيْتغ- آهبع ّکبهپيْتغ (اطالػبت 

 گٌبثبص هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 سليل آثبص هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 عكتشْاع هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 کالت هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 فيغّػٍ هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي
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 هَ ّالت هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 صعگؼ هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 ؿغسؾ هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 فغيوبى هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 چٌبعاى هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

 تبيجبص هضصکبع اجتوبػي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
2 

   هغص ّ ػى

ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي - هلبّعٍ - هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هطبلؼبت سبًْاصٍ– ػلْم اجتوبػي ثب گغايق سضهبت اجتوبػي - هضصکبع اجتوبػي–  (ّ عّاًـٌجي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ػاٍّ کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 دـي آثبص-ًيلبثْع هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 تبيجبص هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ثبثبًـتبى-صعگؼ هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 کبكوغ کبعكٌبؽ دمْلي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ - ػلْم جؼاء ّ جغم كٌبؿي - ػلْم لضبيي - دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي - دمْق : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق کٌـْلي - دمْق ػوْهي - دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - دمْق اؿالهي 

 دمْق اؿالهي( - فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي - کيفغ ّ جغم كٌبؿي - دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل - (

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 هَ ّالت کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 کبكوغ کبعكٌبؽ اهْع هبلي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص

هضيغيت -اهْعهبلي- دـبثضاعي ّاهْع هبلي—دـبثغؿي–دـبثضاعي –فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

 هضيغيت التصبصي- التصبص ًظغي–ػلْم التصبصي -هضيغيت صّلتي- هضيغيت اهْع ثبًکي– ػلْم اصاعي – ثبػعگبًي 
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اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ اهْع هبلي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص

هضيغيت -اهْعهبلي- دـبثضاعي ّاهْع هبلي—دـبثغؿي–دـبثضاعي –فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

 هضيغيت التصبصي- التصبص ًظغي–ػلْم التصبصي -هضيغيت صّلتي- هضيغيت اهْع ثبًکي– ػلْم اصاعي – ثبػعگبًي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سْاف کبعكٌبؽ اهْع هبلي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص

هضيغيت -اهْعهبلي- دـبثضاعي ّاهْع هبلي—دـبثغؿي–دـبثضاعي –فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

 هضيغيت التصبصي- التصبص ًظغي–ػلْم التصبصي -هضيغيت صّلتي- هضيغيت اهْع ثبًکي– ػلْم اصاعي – ثبػعگبًي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اهْع هبلي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص

هضيغيت -اهْعهبلي- دـبثضاعي ّاهْع هبلي—دـبثغؿي–دـبثضاعي –فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

 هضيغيت التصبصي- التصبص ًظغي–ػلْم التصبصي -هضيغيت صّلتي- هضيغيت اهْع ثبًکي– ػلْم اصاعي – ثبػعگبًي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 کالت کبعكٌبؽ اهْع هبلي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص

هضيغيت -اهْعهبلي- دـبثضاعي ّاهْع هبلي—دـبثغؿي–دـبثضاعي –فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

 هضيغيت التصبصي- التصبص ًظغي–ػلْم التصبصي -هضيغيت صّلتي- هضيغيت اهْع ثبًکي– ػلْم اصاعي – ثبػعگبًي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ثغصؿکي کبعكٌبؽ اهْع هبلي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص

هضيغيت -اهْعهبلي- دـبثضاعي ّاهْع هبلي—دـبثغؿي–دـبثضاعي –فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

 هضيغيت التصبصي- التصبص ًظغي–ػلْم التصبصي -هضيغيت صّلتي- هضيغيت اهْع ثبًکي– ػلْم اصاعي – ثبػعگبًي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق هذيظ 

 صّلت آثبص-ػاٍّ ػيـت

1 

   هغص

ػلْم - اعػيبثي ّآهبيق ؿغػهيي– ػيـتگبُِب ّتٌْع ػيـتي –هضيغيت هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

كيوي -كيوي هؼضًي )كيوي– هٌِضؿي طغادي هذيظ ػيـت (آلْصگي ُْا- آة ّفبضالة–هٌبثغ آة )هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ػيـت كٌبؿي ثب کليَ گغايلِب - هذيظ ػيـت

( هغتغ)هٌبثغ طجيؼي  –( هٌِضؿي عّصسبًَ- هٌِضؿي آة ّفبضالة-هٌِضؿي آة-هٌِضؿي هذيظ ػيـت)هٌِضؿي ػوغاى(كيوي هذض-كيوي کبعثغصي–كيوي تجؼيَ -آلي

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب ي طجيؼي -ثِضاكت هذيظ 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق هذيظ 

 فيغّػٍ ػيـت

1 

   هغص

ػلْم - اعػيبثي ّآهبيق ؿغػهيي– ػيـتگبُِب ّتٌْع ػيـتي –هضيغيت هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

كيوي -كيوي هؼضًي )كيوي– هٌِضؿي طغادي هذيظ ػيـت (آلْصگي ُْا- آة ّفبضالة–هٌبثغ آة )هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ػيـت كٌبؿي ثب کليَ گغايلِب - هذيظ ػيـت

( هغتغ)هٌبثغ طجيؼي  –( هٌِضؿي عّصسبًَ- هٌِضؿي آة ّفبضالة-هٌِضؿي آة-هٌِضؿي هذيظ ػيـت)هٌِضؿي ػوغاى(كيوي هذض-كيوي کبعثغصي–كيوي تجؼيَ -آلي

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب ي طجيؼي -ثِضاكت هذيظ 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق هذيظ 

 جغتبي ػيـت

1 

   هغص

ػلْم - اعػيبثي ّآهبيق ؿغػهيي– ػيـتگبُِب ّتٌْع ػيـتي –هضيغيت هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

كيوي -كيوي هؼضًي )كيوي– هٌِضؿي طغادي هذيظ ػيـت (آلْصگي ُْا- آة ّفبضالة–هٌبثغ آة )هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ػيـت كٌبؿي ثب کليَ گغايلِب - هذيظ ػيـت

( هغتغ)هٌبثغ طجيؼي  –( هٌِضؿي عّصسبًَ- هٌِضؿي آة ّفبضالة-هٌِضؿي آة-هٌِضؿي هذيظ ػيـت)هٌِضؿي ػوغاى(كيوي هذض-كيوي کبعثغصي–كيوي تجؼيَ -آلي

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب ي طجيؼي -ثِضاكت هذيظ 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق هذيظ 

 جْيي ػيـت

1 

   هغص

ػلْم - اعػيبثي ّآهبيق ؿغػهيي– ػيـتگبُِب ّتٌْع ػيـتي –هضيغيت هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

كيوي -كيوي هؼضًي )كيوي– هٌِضؿي طغادي هذيظ ػيـت (آلْصگي ُْا- آة ّفبضالة–هٌبثغ آة )هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ػيـت كٌبؿي ثب کليَ گغايلِب - هذيظ ػيـت

( هغتغ)هٌبثغ طجيؼي  –( هٌِضؿي عّصسبًَ- هٌِضؿي آة ّفبضالة-هٌِضؿي آة-هٌِضؿي هذيظ ػيـت)هٌِضؿي ػوغاى(كيوي هذض-كيوي کبعثغصي–كيوي تجؼيَ -آلي

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب ي طجيؼي -ثِضاكت هذيظ 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق هذيظ 

 ثجـتبى ػيـت

1 

   هغص

ػلْم - اعػيبثي ّآهبيق ؿغػهيي– ػيـتگبُِب ّتٌْع ػيـتي –هضيغيت هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

كيوي -كيوي هؼضًي )كيوي– هٌِضؿي طغادي هذيظ ػيـت (آلْصگي ُْا- آة ّفبضالة–هٌبثغ آة )هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ػيـت كٌبؿي ثب کليَ گغايلِب - هذيظ ػيـت

( هغتغ)هٌبثغ طجيؼي  –( هٌِضؿي عّصسبًَ- هٌِضؿي آة ّفبضالة-هٌِضؿي آة-هٌِضؿي هذيظ ػيـت)هٌِضؿي ػوغاى(كيوي هذض-كيوي کبعثغصي–كيوي تجؼيَ -آلي

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب ي طجيؼي -ثِضاكت هذيظ 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق هذيظ 

 هَ ّالت ػيـت

1 

   هغص

ػلْم - اعػيبثي ّآهبيق ؿغػهيي– ػيـتگبُِب ّتٌْع ػيـتي –هضيغيت هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

كيوي -كيوي هؼضًي )كيوي– هٌِضؿي طغادي هذيظ ػيـت (آلْصگي ُْا- آة ّفبضالة–هٌبثغ آة )هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ػيـت كٌبؿي ثب کليَ گغايلِب - هذيظ ػيـت

( هغتغ)هٌبثغ طجيؼي  –( هٌِضؿي عّصسبًَ- هٌِضؿي آة ّفبضالة-هٌِضؿي آة-هٌِضؿي هذيظ ػيـت)هٌِضؿي ػوغاى(كيوي هذض-كيوي کبعثغصي–كيوي تجؼيَ -آلي

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب ي طجيؼي -ثِضاكت هذيظ 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق هذيظ 

 عكتشْاع ػيـت
1 

   هغص

ػلْم - اعػيبثي ّآهبيق ؿغػهيي– ػيـتگبُِب ّتٌْع ػيـتي –هضيغيت هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

كيوي -كيوي هؼضًي )كيوي– هٌِضؿي طغادي هذيظ ػيـت (آلْصگي ُْا- آة ّفبضالة–هٌبثغ آة )هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ػيـت كٌبؿي ثب کليَ گغايلِب - هذيظ ػيـت

( هغتغ)هٌبثغ طجيؼي  –( هٌِضؿي عّصسبًَ- هٌِضؿي آة ّفبضالة-هٌِضؿي آة-هٌِضؿي هذيظ ػيـت)هٌِضؿي ػوغاى(كيوي هذض-كيوي کبعثغصي–كيوي تجؼيَ -آلي
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 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب ي طجيؼي -ثِضاكت هذيظ 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق ّآػهبيلگبٍ 

 تغثت جبم هذيظ ػيـت

1 

   هغص

هٌِضؿي كيوي –ثيْكيوي (كيوي هذض–كيوي تجؼيَ -كيوي آلي-كيوي هؼضًي )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كيوي

هٌبثغ -هٌِضؿي ژًتيک(هٌبثغ طجيؼي-كيالت-هذيظ ػيـت)ػلْم هذيظ ػيـت - هيکغّثيْلْژي(گغايق اة ّفبضالة)هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ثبگغايق هٌِضؿي هذيظ ػيـت 

چيٌَ )ػهيي كٌبؿي –دلغٍ كٌبؿي  (ثيوبعي كٌبؿي گيبُي –گيبٍ پؼكکي –ثيْتکٌْلْژي کلبّعػي –ػعاػت ّاصالح ًجبتبت )کلبّعػي –صاهپؼكکي  (جٌگلضاعي)طجيؼي 

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب طجيؼي -ثِضاكت هذيظ (-هغتغ)هٌبثغ طجيؼي – (ػهيي كٌبؿي هذيظ ػيـت- عؿْة كٌبؿي- فـيل كٌبؿي–كٌبؿي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق ّآػهبيلگبٍ 

 ؿغسؾ هذيظ ػيـت

1 

   هغص

هٌِضؿي كيوي –ثيْكيوي (كيوي هذض–كيوي تجؼيَ -كيوي آلي-كيوي هؼضًي )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كيوي

هٌبثغ -هٌِضؿي ژًتيک(هٌبثغ طجيؼي-كيالت-هذيظ ػيـت)ػلْم هذيظ ػيـت - هيکغّثيْلْژي(گغايق اة ّفبضالة)هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ثبگغايق هٌِضؿي هذيظ ػيـت 

چيٌَ )ػهيي كٌبؿي –دلغٍ كٌبؿي  (ثيوبعي كٌبؿي گيبُي –گيبٍ پؼكکي –ثيْتکٌْلْژي کلبّعػي –ػعاػت ّاصالح ًجبتبت )کلبّعػي –صاهپؼكکي  (جٌگلضاعي)طجيؼي 

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب طجيؼي -ثِضاكت هذيظ (-هغتغ)هٌبثغ طجيؼي – (ػهيي كٌبؿي هذيظ ػيـت- عؿْة كٌبؿي- فـيل كٌبؿي–كٌبؿي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق ّآػهبيلگبٍ 

 سْاف هذيظ ػيـت

1 

   هغص

هٌِضؿي كيوي –ثيْكيوي (كيوي هذض–كيوي تجؼيَ -كيوي آلي-كيوي هؼضًي )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كيوي

هٌبثغ -هٌِضؿي ژًتيک(هٌبثغ طجيؼي-كيالت-هذيظ ػيـت)ػلْم هذيظ ػيـت - هيکغّثيْلْژي(گغايق اة ّفبضالة)هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ثبگغايق هٌِضؿي هذيظ ػيـت 

چيٌَ )ػهيي كٌبؿي –دلغٍ كٌبؿي  (ثيوبعي كٌبؿي گيبُي –گيبٍ پؼكکي –ثيْتکٌْلْژي کلبّعػي –ػعاػت ّاصالح ًجبتبت )کلبّعػي –صاهپؼكکي  (جٌگلضاعي)طجيؼي 

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب طجيؼي -ثِضاكت هذيظ (-هغتغ)هٌبثغ طجيؼي – (ػهيي كٌبؿي هذيظ ػيـت- عؿْة كٌبؿي- فـيل كٌبؿي–كٌبؿي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق ّآػهبيلگبٍ 

 ثغصؿکي هذيظ ػيـت

1 

   هغص

هٌِضؿي كيوي –ثيْكيوي (كيوي هذض–كيوي تجؼيَ -كيوي آلي-كيوي هؼضًي )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كيوي

هٌبثغ -هٌِضؿي ژًتيک(هٌبثغ طجيؼي-كيالت-هذيظ ػيـت)ػلْم هذيظ ػيـت - هيکغّثيْلْژي(گغايق اة ّفبضالة)هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ثبگغايق هٌِضؿي هذيظ ػيـت 

چيٌَ )ػهيي كٌبؿي –دلغٍ كٌبؿي  (ثيوبعي كٌبؿي گيبُي –گيبٍ پؼكکي –ثيْتکٌْلْژي کلبّعػي –ػعاػت ّاصالح ًجبتبت )کلبّعػي –صاهپؼكکي  (جٌگلضاعي)طجيؼي 

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب طجيؼي -ثِضاكت هذيظ (-هغتغ)هٌبثغ طجيؼي – (ػهيي كٌبؿي هذيظ ػيـت- عؿْة كٌبؿي- فـيل كٌبؿي–كٌبؿي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 گٌبثبص کبعكٌبؽ دمْلي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

- فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي - ػلْم لضبيي - دمْق لضبيي -صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي دمْق 

فمَ ّ هجبدج دمْق - - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي - دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق 

 دمْق اؿالهي (اؿالهي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 صعگؼ کبعكٌبؽ دمْلي عضْي

1 

   هغص

- فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي - ػلْم لضبيي - دمْق لضبيي -صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي دمْق 

فمَ ّ هجبدج دمْق - - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي - دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق 

 دمْق اؿالهي (اؿالهي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ثجـتبى کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 جغتبي کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 جْيي کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 صاّعػى کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي
1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 
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 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 عكتشْاع کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 سْكبة کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ پبيق ّآػهبيلگبٍ 

 تبيجبص هذيظ ػيـت

1 

   هغص ّ ػى

هٌِضؿي كيوي –ثيْكيوي (كيوي هذض–كيوي تجؼيَ -كيوي آلي-كيوي هؼضًي )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يبصکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي كيوي

هٌبثغ -هٌِضؿي ژًتيک(هٌبثغ طجيؼي-كيالت-هذيظ ػيـت)ػلْم هذيظ ػيـت - هيکغّثيْلْژي(گغايق اة ّفبضالة)هٌِضؿي هذيظ ػيـت –ثبگغايق هٌِضؿي هذيظ ػيـت 

چيٌَ )ػهيي كٌبؿي –دلغٍ كٌبؿي  (ثيوبعي كٌبؿي گيبُي –گيبٍ پؼكکي –ثيْتکٌْلْژي کلبّعػي –ػعاػت ّاصالح ًجبتبت )کلبّعػي –صاهپؼكکي  (جٌگلضاعي)طجيؼي 

 (ژهْعفْلْژي-اللين كٌبؿي )جغغافيب طجيؼي -ثِضاكت هذيظ (-هغتغ)هٌبثغ طجيؼي – (ػهيي كٌبؿي هذيظ ػيـت- عؿْة كٌبؿي- فـيل كٌبؿي–كٌبؿي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هلِض کبعكٌبؽ پيگيغي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

-  هضيغيت اهْػكي – ػلْم اصاعي – هضيغيت التصبصي - هضيغيت اجغايي– هضيغيت ثبػعگبًي - گْاُي ًبهَ کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغي صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي

 تْؿؼَ التصبصي ّثغًبهَ عيؼي- التصبص-  هضيغيت التصبصي– التصبص ًظغي – ػلْم التصبصي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ ثغًبهَ عيؼي هذيظ 

 هلِض ػيـت
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي  (اجتوبػي-هٌِضؿي ؿيـتن ُبي التصبصي –هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي )گْاُي ًبهَ کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغي صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي صٌبيغ 

 هضيغيت هذيظ ػيـت– ؿيـتن ُبي التصبصي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 چًْيلي-صعگؼ هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 كکغاة-صعگؼ هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 صعثبصام-لْچبى هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 لغچغَ-لْچبى هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ٌُگبم-گٌبثبص هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي
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اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ثشق عيًْض-ؿجؼّاع هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

ثشق کالتَ -گٌبثبص

 هيبى

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 پيغػليب-کبكوغ هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

2 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

جٌگل -ؿغسؾ

 سْاجَ

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 لؼلي-چٌبعاى هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 صعًَّ-ثغصؿکي هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

اعؽ -کالت

 ؿيـتبى

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ػاٍّ کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ًْثِبع-هَ ّالت هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 
   هغص 1 جْيي هذيظ ثبى عاًٌضٍ

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 
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–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت سغاؿبى عضْي

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هذيظ ثبى عاًٌضٍ سغاؿبى عضْي

-صّلت آثبص-ػاٍّ

 ثؼهبي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

چلوَ -تغثت جبم

 گل

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 هَ ّالت کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 سليل آثبص کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 صعگؼ کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 هلِض هـئْل چبپ ّ اًتلبعات سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

- هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - هضيغيت صّلتي :  فْق ليـبًؾ يب ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي - صاعا ثْصى صاًلٌبهَ صکتغا 

ػلْم - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - هضيغيت ثيوَ - هضيغيت 

چبپ  - (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - اهْع اصاعي ّ هضيغيت - اصاعي 

 .ّ ًلغ ّ دصْل تجبعة الػم طجك جضّل كغايظ ادغاػ 

 هلِض کبعكٌبؽ هطبلؼبت التصبصي اصاعٍ کل اهْع التصبصي ّ صاعايي
7 

   هغص ّ ػى

- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي -تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص  )فْق ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ التصبص - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 آكٌبيي ثَ يکي اػ ػثبًِبي سبعجي تغجيذب اًگليـي  - (التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي 

 (آهبع عيبضي . آهبع ثيوَ . آهبع ًيغّي اًـبًي . آهبع کبعثغصي . آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع )صع گغٍّ آهبع   (ليـبًؾ )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي    هغص ّ ػى 1 هلِض کبعكٌبؽ آهبع هْضْػي اصاعٍ کل اهْع التصبصي ّ صاعايي

 هضيغيت هبلي –دـبثغؿي – اهْعهبلي ّ دـبثضاعي : صاعًضگبى هضعک تذصيلي ليـبًؾ صعيکي اػ عكتَ ُبي    هغص 1 هلِض کبعكٌبؽ اهْعهبلي اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

  (ػوغاى گغايق آة )–   آثشيؼصاعي : صاعًضگبى هضعک تذصيلي فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي ػوغاًي    هغص 1 لْچبى کوک کبعكٌبؽ آثشيؼصاعي اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي
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 عاٍ ّ ؿبستوبى – ػوغاًي : صاعًضگبى هضعک تذصيلي کبعصاًي صع يکي اػ عكتَ ُبي    هغص 1 سْاف کوک کبعكٌبؽ ػوغاى اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

 اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْعتلکلِبي 

 ثغصؿکي تْليضي ّ کلبّعػي
1 

  (تْليضات صاهي – ػلْم صاهي – صاهپغّعي : گغايلِبي  ) صاعًضگبى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ يب ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کلبّعػي    هغص

 اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْعتلکلِبي 

 سْاف تْليضي ّ کلبّعػي
1 

  (تْليضات صاهي – ػلْم صاهي – صاهپغّعي : گغايلِبي  ) صاعًضگبى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ يب ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کلبّعػي    هغص

  (ػوغاى – گغايلِبي عاٍ ّ ؿبستوبى  )صاعًضگبى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ يب ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص 1 چٌبعاى کبعكٌبؽ ػوغاى اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

  (ػوغاى – گغايلِبي عاٍ ّ ؿبستوبى  )صاعًضگبى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ يب ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص 1 ثغصؿکي کبعكٌبؽ ػوغاى اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

  (ػوغاى – گغايلِبي عاٍ ّ ؿبستوبى  )صاعًضگبى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ يب ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص 1 لْچبى کبعكٌبؽ ػوغاى اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

  (ػوغاى – گغايلِبي عاٍ ّ ؿبستوبى  )صاعًضگبى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ يب ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي ػوغاى    هغص 1 صعگؼ کبعكٌبؽ ػوغاى اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي

 چٌبعاى کبعكٌبؽ تغّيج کلبّعػي اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

 )هٌبثغ طجيؼي   (تغّيج - ػعاػت ّاصالح ًجبتبت – گغايق تغّيج ّ آهْػف کلبّعػي  )صاعًضگبى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کلبّعػي 

 (گغايق تغّيج

 ثغصؿکي کبعكٌبؽ تغّيج کلبّعػي اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي
1 

   هغص

 )هٌبثغ طجيؼي   (تغّيج - ػعاػت ّاصالح ًجبتبت – گغايق تغّيج ّ آهْػف کلبّعػي  )صاعًضگبى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کلبّعػي 

 (گغايق تغّيج

 لْچبى کبعكٌبؽ تغّيج کلبّعػي اصاعٍ کل اهْعػلبيغسغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

 )هٌبثغ طجيؼي   (تغّيج - ػعاػت ّاصالح ًجبتبت – گغايق تغّيج ّ آهْػف کلبّعػي  )صاعًضگبى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صععكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کلبّعػي 

 (گغايق تغّيج

 هيکغّثيْلْژي- پغؿتبعي-ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي ػلْم آػهبيلگبُي    هغص ّ ػى 8 هلِض هـئْل اهْع اًتمبل سْى اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 هلِض کبعكٌبؽ آػهبيلگبٍ اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي
6 

   هغص ّ ػى

- آػهبيلگبُي - ُوبتْلْژي صکتغي تشصصي آؿيت كٌبؿي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي ػلْم آػهبيلگبُي ثيْكيوي 

 (فْق ليـبًؾ صع عكتَ هيکغّثيْلْژي )ثبًک سْى 

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 2 هلِض پؼكک اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 گٌبثبص پؼكک اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 هيکغّثيْلژي- پغؿتبعي-ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي ػلْم آػهبيلگبُي    هغص ّ ػى 1 لْچبى هـئْل اهْع اًتمبل سْى اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 تغثت ديضعيَ پؼكک اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 ؿجؼّاع پؼكک اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 هيکغّثيْلْژي- پغؿتبعي-ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي ػلْم آػهبيلگبُي    هغص ّ ػى 3 ؿجؼّاع هـئْل اهْع اًتمبل سْى اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 صاعا ثْصى هضعک تذصيلي صکتغا صع عكتَ پؼكکي ػوْهي   هغص ّ ػى 1 لْچبى پؼكک اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

 هيکغّثيْلْژي- پغؿتبعي-ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي ػلْم آػهبيلگبُي    هغص ّ ػى 3 تغثت ديضعيَ هـئْل اهْع اًتمبل سْى اصاعٍ کل اًتمبل سْى سغاؿبى عضْي

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 طغلجَ ّ كبًضيؼ دـبثضاع عضْي
1 

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي-دـبثغؿي- هضيغيت هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع عكتَ دـبثضاعي    هغص ّ ػى

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 سليل آثبص کبعكٌبؽ فغٌُگي عضْي
1 

   هغص ّ ػى

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 
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 ّ هضاعک دْػّي ؿطخ صّ ّ ؿَ- ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 گٌبثبص کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 کالت کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 جغتبي کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 صاّعػى کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 عكتشْاع کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ثجـتبى کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 ؿجؼّاع هـئْل سضهبت اصاعي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

هضيغيت - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي  هضيغيت صّلتي , صاعا ثْصى  هضعک فْق صيپلن 

اهْع اصاعي ّ - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - ثيوَ 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - هضيغيت 

-تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

www.Estekhdami.org www.Estekhdami.org
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 .التصبص ّ هؼبعف اؿالهي   ّ دصْل تجبعة الػم صع ػهيٌَ اصاعي ّ هبلي - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

ثشق -سْاف

 ؿالهي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 الوتْ-ؿغسؾ هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 صعًَّ-ثغصؿکي هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ًْثِبع-هَ ّالت هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 سْاف هـئْل سضهبت اصاعي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

هضيغيت - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي  هضيغيت صّلتي , صاعا ثْصى  هضعک فْق صيپلن 

اهْع اصاعي ّ - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - ثيوَ 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - هضيغيت 

-تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

 .التصبص ّ هؼبعف اؿالهي   ّ دصْل تجبعة الػم صع ػهيٌَ اصاعي ّ هبلي - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

ثشق -ثجـتبى

 ؿيبٍ کٍْ

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 کلَ هٌبع-فغيوبى هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 کالت هـئْل سضهبت اصاعي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

هضيغيت - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي  هضيغيت صّلتي , صاعا ثْصى  هضعک فْق صيپلن 

اهْع اصاعي ّ - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - ثيوَ 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - هضيغيت 

-تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

 .التصبص ّ هؼبعف اؿالهي   ّ دصْل تجبعة الػم صع ػهيٌَ اصاعي ّ هبلي - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ ًظبعت ثغاهْع ديبت 

 صعگؼ ّدق
1 

   هغص

 (ػلْم گيبُي–ػلْم جبًْعي  )ػيـت كٌبؿي  (هٌبثغ طجيؼي- كيالت– هذيظ ػيـت  )گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض صعيکي اػعكتَ ُبي تذصيلي        

 صاهپغّعي–هٌِضؿي تْليضات صاهي (فيؼيْلْژي- تغظيَ صام– اصالح ًژاص  )ػلْم صاهي- دلغٍ كٌبؿي کلبّعػي- كيالت- صاهپؼكکي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت  کبعكٌبؽ ثغعؿي آلْصگي 
كيوي - كيوي هؼضًي )كيوي - ُْاكٌبؿي (گغايق آلْصگي ُْا)گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يبکبعكٌبؿي اعكض يبصکتغي صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي هذيظ ػيـت    هغص 1 هلِض

) هٌِضؿي كيوي - فيؼيک ُْاكٌبؿي– فيؼيک ُـتَ اي ( عاکتْع)هٌِضؿي ُـتَ اي - آلْصگي هذيظ ػيـت- كيوي هذيظ ػيـت (كيوي کبعثغصي- كيوي تجؼيَ- آلي
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 هٌِضؿي ثغق گغايق الکتغًّيک ّهشبثغات (هٌِضؿي فغايٌض ُْا ّ جْ سغاؿبى عضْي

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ آهْػف ّتغّيج 

 هلِض هذيظ ػيـت

1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي ّهضيغيت آهْػف هذيظ ػيـت ػلوي ّکبعثغصي - آهْػف هذيظ ػيـت- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يبکبعكٌبؿي اعكض يبصکتغاصعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هذيظ ػيـت

آهْػف (تؼبّى ّعفبٍ اجتوبػي-جوؼيت كٌبؿي- ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي -پژُّق ػلْم اجتوبػي -هغصم كٌبؿي-جبهؼَ كٌبؿي )ػلْم اجتوبػي – جلت هلبعکتِبي هغصهي 

 ثغًبهَ عيؼي آهْػكي-هضيغيت آهْػكي-هضيغيت ّثغًبهَ عيؼي تذميمبت آهْػكي-ثغًبهَ عيؼي اهْعفغٌُگي–هضيغيت اهْع فغٌُگي – تغّيج کلبّعػي – کلبّعػي 

 سْكبة هبهْع اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )گغٍّ دمْق : صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.دمْق ػوْهي .دمْق سصْصي  .هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي .

. جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي –  (. فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي.دمْق ثيي الولل (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي 

–  (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع  )کبهپيْتغ- اهْع صّلتي- هضيغيت صّلتي – آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي . آهبع کبعثغصي . آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع – پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي 

 ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي-  (کليَ گغايلِب )کبعثغصي هٌِضؿي في آّعي اطالػبت – ػلوي - کبعثغص کبهپيْتغ – ػلْم کبهپيْتغ 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعصاى اهْع پغصاػف اطالػبت 

 سليل آثبص حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

هٌِضؿي فٌبّعي  (کليَ گغايلِب)کبعثغصي هٌِضؿي فٌبّعي اطالػبت – ػلوي  - (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ  ُبي تذصيلي  کبهپيْتغ

 اطالػبت 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -جغتبي

 ُاللي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعصاى اهْع پغصاػف اطالػبت 

 ثغصؿکي حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

هٌِضؿي فٌبّعي  (کليَ گغايلِب)کبعثغصي هٌِضؿي فٌبّعي اطالػبت – ػلوي  - (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ  ُبي تذصيلي  کبهپيْتغ

 اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعصاى اهْع پغصاػف اطالػبت 

 جْيي حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

هٌِضؿي فٌبّعي  (کليَ گغايلِب)کبعثغصي هٌِضؿي فٌبّعي اطالػبت – ػلوي  - (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ  ُبي تذصيلي  کبهپيْتغ

 اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعصاى اهْع پغصاػف اطالػبت 

 سْاف حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

هٌِضؿي فٌبّعي  (کليَ گغايلِب)کبعثغصي هٌِضؿي فٌبّعي اطالػبت – ػلوي  - (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ  ُبي تذصيلي  کبهپيْتغ

 اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 ثجـتبى اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 جغتبي اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 جْيي اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 اطالػبت حجت ادْال

ثشق -تغثت جبم

 صبلخ آثبص
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 اطالػبت حجت ادْال

ثشق -تغثت جبم

 ًصغآثبص
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 عكتشْاع اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 
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 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 ؿغسؾ اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 سْاف اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 فيغّػٍ اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 کالت اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 ػاٍّ اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 اطالػبت حجت ادْال

ثشق ادوض -هلِض

 آثبص
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 اطالػبت حجت ادْال

ثشق -ًيلبثْع

 ػثغسبى
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 اطالػبت حجت ادْال

ثشق -ًيلبثْع

 ؿغّاليت
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق ثبال -ثبسغػ

 ّاليت

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 اطالػبت حجت ادْال

ثشق هيبى -ًيلبثْع

 جلگَ
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -ثجـتبى

 يًْـي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -ثغصؿکي

 كِغآثبص

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 
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 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -تغثت ديضعيَ

 کضکي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 سليل آثبص هـئْل سضهبت اصاعي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

هضيغيت - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي  هضيغيت صّلتي , صاعا ثْصى  هضعک فْق صيپلن 

اهْع اصاعي ّ - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - ثيوَ 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - هضيغيت 

-تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

 .التصبص ّ هؼبعف اؿالهي   ّ دصْل تجبعة الػم صع ػهيٌَ اصاعي ّ هبلي - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -جْيي

 ػطبهلک

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 سليل آثبص کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -سْاف

 ؿالهي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -سْكبة

 هلکبى

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 
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 صاّعػى کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق -صاّعػى

 ثبكتيي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

ثشق لطف -صعگؼ

 آثبص

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 ثشق ًْسٌضاى-صعگؼ کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 فغيوبى کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 هَ ّالت کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 
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 کبكوغ کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 تغثت جبم کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 سْاف کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 لْچبى کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

3 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 گٌبثبص کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 

 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ اهْع حجت ادْال اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم .ػلْم لضبئي . دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي .دمْق جؼاّ جغم كٌبؿي .دمْق لضبئي - دمْق )صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ دمْق 

دمْق ثيي (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي. دمْق کٌـْلي.هؼبعف اؿالهي ّ دمْق .فمَ ّدمْق سصْصي .فمَ ّدمْق اؿالهي .جؼا ّ جغم كٌبؿي 

: صاعا ثْصى هضعک تذصيلي کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي    (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي .کيفغ ّجغم كٌبؿي .دمْق اؿالهي  )ػلْم اؿالهي.الولل 

 (ؿشت افؼاع – ًغم افؼاع )کبهپيْتغ- دمْق سصْصي يب دمْق ػوْهي  صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

هضيغيت -ػثبى كٌبؿي-ػثبى كٌبؿي ُوگبًي-ػثبى ّ اصثيبت ػغة-فلـفَ -اهٌيت اطالػبت - كجکَ ُبي کبهپيْتغي -هضيغيت ؿيـتن ُبي اطالػبتي -هٌِضؿي في آّعي اطالػبت 

. آهبع التصبصي ّ اجتوبػي . آهبع -ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي   - (هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب)هٌِضؿي صٌبيغ -(ػلْم كٌبستي )عّاًلٌبؿي-صّلتي 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي.جبهؼَ كٌبؿي . جوؼيت كٌبؿي - آهبع ديبتي . آهبع ًيغّي اًـبًي .آهبع کبعثغصي 
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 تغثت جبم کبعكٌبؽ دمْلي اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم - دمْق کيفغي ّجغم كٌبؿي - دمْق جؼا ّجغم كٌبؿي - دمْق لضبيي- دمْق:صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

فمَ )الِيبت ّهؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّدمْق- فمَ ّدمْق سصْصي - فمَ ّدمْق اؿالهي - ػلْم لضبيي - جؼا ّجغم كٌبؿي 

فمَ - دمْق کٌـْلي - دمْق اؿالهي (- فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي - کيفغ ّجغم كٌبؿي - دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل - (ّهجبًي دمْق اؿالهي 

دمْق ثيي الولل - فمَ ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق سصْصي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق ػوْهي اؿالهي - ّدمْق جؼا

 هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّکٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّکيفغُبي لضبيي- (دمْق)لغآى ّػلْم - فمَ لضبيي - ػوْهي 

 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ دمْلي اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم - دمْق کيفغي ّجغم كٌبؿي - دمْق جؼا ّجغم كٌبؿي - دمْق لضبيي- دمْق:صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

فمَ )الِيبت ّهؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّدمْق- فمَ ّدمْق سصْصي - فمَ ّدمْق اؿالهي - ػلْم لضبيي - جؼا ّجغم كٌبؿي 

فمَ - دمْق کٌـْلي - دمْق اؿالهي (- فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي - کيفغ ّجغم كٌبؿي - دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل - (ّهجبًي دمْق اؿالهي 

دمْق ثيي الولل - فمَ ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق سصْصي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق ػوْهي اؿالهي - ّدمْق جؼا

 هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّکٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّکيفغُبي لضبيي- (دمْق)لغآى ّػلْم - فمَ لضبيي - ػوْهي 

 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ دمْلي اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم - دمْق کيفغي ّجغم كٌبؿي - دمْق جؼا ّجغم كٌبؿي - دمْق لضبيي- دمْق:صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

فمَ )الِيبت ّهؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّدمْق- فمَ ّدمْق سصْصي - فمَ ّدمْق اؿالهي - ػلْم لضبيي - جؼا ّجغم كٌبؿي 

فمَ - دمْق کٌـْلي - دمْق اؿالهي (- فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي - کيفغ ّجغم كٌبؿي - دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل - (ّهجبًي دمْق اؿالهي 

دمْق ثيي الولل - فمَ ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق سصْصي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق ػوْهي اؿالهي - ّدمْق جؼا

 هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّکٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّکيفغُبي لضبيي- (دمْق)لغآى ّػلْم - فمَ لضبيي - ػوْهي 

 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ آهبع هْضْػي اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

آهبع ديبتي صاعاثْصى صاًلٌبهَ -آهبع ًيغّي اًـبًي -آهبع کبعثغصي -آهبع التصبصي ّ اجتوبػي -صاعاثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي آهبع 

 پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- جبهؼَ كٌبؿي - جوؼيت كٌبؿي : ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ ثغعؿي اؿٌبص ّ 

 تغثت جبم هضاعک

1 

   هغص ّ ػى

هضیغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق )هضيغيت گغايق - صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب 

- هضيغيت ثيوَ - هضيغيت ثبػعگبًي - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي  - (هضيغيت ؿيـتن ُب - هضيغيت هٌبثغ اًـبًي - هضيغيت عفتبعي - ػوْهي 

جبهؼَ –پژُّق ػلْم اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي ثب توبهي گغايق ُب - هطبلؼبت اجتوبػي - هضيغيت اؿتغاتژيک -هضيغيت هبلي - هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي 

 MBAهضيغيت - تبعيز ثب توبهي گغايق ُب - اعتجبطبت - ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - كٌبؿي 

 تغثت ديضعيَ دـبثضاع اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

-هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي  )هضيغيت گغايق-صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايلِب 

- هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي -هضيغيت صٌؼتي -هضيغيت اجغائي  (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل -هضيغيت هبلي -هضيغيت ؿيـتن ُب -هضيغيت هٌبثغ اًـبًي - هضيغيت عفتبعي 

ػلْم - التصبص - اهْع هبلي ّ هبليبتي - اهْع صّلتي - هضيغيت اهْع صفتغي -هضيغيت اؿتغاتژيک - هضيغيت آهْػكي -هضيغيت ؿيـتن ّ ثِغٍ ّعي -هضيغيت ثيوَ -هضيغيت ثبػعگبًي 

- هضيغيت صٌؼتي کبعثغصي - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص - ػلْم اؿالهي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي - تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص اؿالهي - التصبصي 

 MBAهضيغيت-  دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي - دـبثضاعي - هضيغيت هبلي - هضيغيت اهْع ثبًکي 

اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 لْچبى کبعكٌبؽ دمْلي عضْي
1 

 صاعاثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ صع عكتَ دمْق لضبيي   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 ًيلبثْع کبعكٌبؽ دمْلي عضْي
1 

 صاعاثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ صع عكتَ دمْق لضبيي   هغص ّ ػى

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ ثغعؿي اؿٌبص ّ 

 ؿجؼّاع هضاعک

1 

   هغص ّ ػى

هضیغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق )هضيغيت گغايق - صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب 

- هضيغيت ثيوَ - هضيغيت ثبػعگبًي - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي  - (هضيغيت ؿيـتن ُب - هضيغيت هٌبثغ اًـبًي - هضيغيت عفتبعي - ػوْهي 

جبهؼَ –پژُّق ػلْم اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي ثب توبهي گغايق ُب - هطبلؼبت اجتوبػي - هضيغيت اؿتغاتژيک -هضيغيت هبلي - هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي 

 MBAهضيغيت - تبعيز ثب توبهي گغايق ُب - اعتجبطبت - ػلْم اعتجبطبت اجتوبػي - كٌبؿي 

اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 کبكوغ کبعكٌبؽ دمْلي عضْي
1 

 صاعاثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ صع عكتَ دمْق لضبيي   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 هلِض کبعكٌبؽ تذليل گغ ؿيـتن عضْي
1 

 (گغايق ًغم افؼاع)صاعاثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع عكتَ کبهپيْتغ    هغص ّ ػى

www.Estekhdami.org www.Estekhdami.org

www.Estekhdami.org www.Estekhdami.org



اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 هلِض کبعكٌبؽ دمْلي عضْي
8 

 صاعاثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ صع عكتَ دمْق لضبيي   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 تبيجبص کبعكٌبؽ دمْلي عضْي
1 

 صاعاثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ صع عكتَ دمْق لضبيي   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ دمْلي عضْي
1 

 صاعاثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ صع عكتَ دمْق لضبيي   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل تؼؼيغات دکْهتي سغاؿبى 

 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ دمْلي عضْي
1 

 صاعاثْصى هضعک تذصيلي فْق ليـبًؾ صع عكتَ دمْق لضبيي   هغص ّ ػى

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 تبيجبص کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 کالت کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 تغثت جبم کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 ػاٍّ کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 ثبسغػ کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 جْيي کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 جغتبي کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

  ّ ثبالتغ ػلْم دْػّي 2الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي ّ يب هضعک ؿطخ - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي  ػلْم لغاًي ّ دضيج    هغص 1 عكتشْاع کبعكٌبؽ اهْع صيٌي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

 جغتبي کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي
1 

   هغص

هضيغيت اهْع فغٌُگي جبهؼَ كٌبؿي هغصم كٌبؿي ػلْم لغآًي تبعيز صيي كٌبؿي الِيبت ّ هؼبعف : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ثَ ثبال صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

  ّثبالتغ ػلْم دْػّي 2ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل اصثيبت فبعؿي ّ فلـفَ تبعيز ّ جغغافيب ػلْم اجتوبػي ّ يب هضعک ؿطخ  (تبعيز ّ توضى هلل اؿالهي  )اؿالهي 

 عكتشْاع کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي
1 

   هغص

هضيغيت اهْع فغٌُگي جبهؼَ كٌبؿي هغصم كٌبؿي ػلْم لغآًي تبعيز صيي كٌبؿي الِيبت ّ هؼبعف : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ثَ ثبال صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

  ّثبالتغ ػلْم دْػّي 2ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل اصثيبت فبعؿي ّ فلـفَ تبعيز ّ جغغافيب ػلْم اجتوبػي ّ يب هضعک ؿطخ  (تبعيز ّ توضى هلل اؿالهي  )اؿالهي 

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي
1 

   هغص

هضيغيت اهْع فغٌُگي جبهؼَ كٌبؿي هغصم كٌبؿي ػلْم لغآًي تبعيز صيي كٌبؿي الِيبت ّ هؼبعف : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ثَ ثبال صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

  ّثبالتغ ػلْم دْػّي 2ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل اصثيبت فبعؿي ّ فلـفَ تبعيز ّ جغغافيب ػلْم اجتوبػي ّ يب هضعک ؿطخ  (تبعيز ّ توضى هلل اؿالهي  )اؿالهي 

 ثجـتبى کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي
1 

   هغص

هضيغيت اهْع فغٌُگي جبهؼَ كٌبؿي هغصم كٌبؿي ػلْم لغآًي تبعيز صيي كٌبؿي الِيبت ّ هؼبعف : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ثَ ثبال صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

  ّثبالتغ ػلْم دْػّي 2ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل اصثيبت فبعؿي ّ فلـفَ تبعيز ّ جغغافيب ػلْم اجتوبػي ّ يب هضعک ؿطخ  (تبعيز ّ توضى هلل اؿالهي  )اؿالهي 

 جغتبي کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي
1 

   هغص

هضيغيت اهْع فغٌُگي جبهؼَ كٌبؿي هغصم كٌبؿي ػلْم لغآًي تبعيز صيي كٌبؿي الِيبت ّ هؼبعف : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ثَ ثبال صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

  ّثبالتغ ػلْم دْػّي 2ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل اصثيبت فبعؿي ّ فلـفَ تبعيز ّ جغغافيب ػلْم اجتوبػي ّ يب هضعک ؿطخ  (تبعيز ّ توضى هلل اؿالهي  )اؿالهي 

 جْيي کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي
1 

   هغص

هضيغيت اهْع فغٌُگي جبهؼَ كٌبؿي هغصم كٌبؿي ػلْم لغآًي تبعيز صيي كٌبؿي الِيبت ّ هؼبعف : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي  ليـبًؾ ثَ ثبال صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي

  ّثبالتغ ػلْم دْػّي 2ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل اصثيبت فبعؿي ّ فلـفَ تبعيز ّ جغغافيب ػلْم اجتوبػي ّ يب هضعک ؿطخ  (تبعيز ّ توضى هلل اؿالهي  )اؿالهي 

 اهْع هبلي ّ دـبثضاعي . التصبص . هضيغيت ثب توبم گغايق ُب : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ ّ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي    هغص 1 کالت کبعگؼيي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

 اهْع هبلي ّ دـبثضاعي . التصبص . هضيغيت ثب توبم گغايق ُب : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ ّ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي    هغص 1 هَ ّالت کبعگؼيي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي
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 اهْع هبلي ّ دـبثضاعي . التصبص . هضيغيت ثب توبم گغايق ُب : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ ّ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي    هغص 1 صعگؼ کبعگؼيي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

 اهْع هبلي ّ دـبثضاعي . التصبص . هضيغيت ثب توبم گغايق ُب : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ ّ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي    هغص 1 کبكوغ کبعگؼيي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

 هلِض کبعپغصاػ اصاعٍ کل پؼكکي لبًًْي

1 

   هغص

- هضيغيت ثبػعگبًي - هضيغيت ثيوَ - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - صاعا ثْصى هضعک ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي هضيغيت صّلتي 

هضيغيت عفبٍ - اهْع اصاعي ّ هضيغيت - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ة ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي 

- دـبثغؿي - دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  - (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - 

 (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي 

 صاعا ثْصى هضعک کبعكٌبؿي ػلْم آػهبيلگبُي ّيب تکٌـيي اتبق ػول   هغص ّ ػى 1 هلِض کبعصاى پؼكکي لبًًْي اصاعٍ کل پؼكکي لبًًْي

 صاعا ثْصى هضعک پؼكک ػوْهي   هغص 1 ؿجؼّاع عئيؾ پؼكک اصاعٍ کل پؼكکي لبًًْي

 صاعا ثْصى هضعک پؼكک ػوْهي   هغص ّ ػى 1 ؿجؼّاع پؼكک اصاعٍ کل پؼكکي لبًًْي

 صاعا ثْصى هضعک پؼكک ػوْهي   هغص 1 ًيلبثْع پؼكک اصاعٍ کل پؼكکي لبًًْي

 صاعا ثْصى هضعک صکتغاي عّاًپؼكکي   هغص ّ ػى 1 هلِض عّاًپؼكک اصاعٍ کل پؼكکي لبًًْي

 کالت کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

3 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 هَ ّالت هـئْل سضهبت اصاعي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

هضيغيت - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي  هضيغيت صّلتي , صاعا ثْصى  هضعک فْق صيپلن 

اهْع اصاعي ّ - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - ثيوَ 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - هضيغيت 

-تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

 .التصبص ّ هؼبعف اؿالهي   ّ دصْل تجبعة الػم صع ػهيٌَ اصاعي ّ هبلي - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي 

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

3 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبكوغ کبعكٌبؽ اكتغبل ّ کبعيبثي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

ثغًبهَ عيؼي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي- سضهبت اجتوبػي)فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ ػلْم اجتوبػي گغايق - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت صّلتي- التصبص ثبػعگبًي- التصبص ًظغي (تؼبّى ّ عفبٍ اجتوبػي- اعتجبطبت ػلْم اجتوبػي- ػلْم اجتوبػي

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 عكتشْاع هـئْل سضهبت اصاعي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

هضيغيت - هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي - هضيغيت صٌؼتي - هضيغيت اجغايي - ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي  هضيغيت صّلتي , صاعا ثْصى  هضعک فْق صيپلن 

اهْع اصاعي ّ - ػلْم اصاعي - هضيغيت سضهبت اصاعي - هضيغيت اصاعي - هضيغيت آهْػكي - هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي - هضيغيت پغؿٌلي  - هضيغيت التصبصي - هضيغيت ثبػعگبًي - ثيوَ 

- دـبثضاعي - هضيغيت هبلي  (صٌؼتي , ثبػعگبًي , هبلي  )هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت ثب گغايلِبي - هضيغيت ؿيـتوِب - ثبػعگبًي - سضهبت ثبػعگبًي ّ اصاعي - هضيغيت عفبٍ - هضيغيت 

-تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ عيؼي - التصبص (هبلي  )اهْع هبلي ّ هؼبعف اؿالهي ّ هضيغيت - کبعثغص کبهپيْتغ صع اهْع هبلي - تضاعکبت ُوگبًي - دـبثضاعي ّ اهْع هبلي - دـبثغؿي 

 .التصبص ّ هؼبعف اؿالهي   ّ دصْل تجبعة الػم صع ػهيٌَ اصاعي ّ هبلي - التصبصًظغي - هضيغيت التصبصي - ػلْم التصبصي - ثغًبهَ عيؼي ؿيـتوِبي التصبصي 

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي    هغص ّ ػى 3 عكتشْاع کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ
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آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 سليل آثبص کبعكٌبؽ اهْع ٌُغي سغاؿبى عضْي
1 

 .دـت تشصص هْعصًيبػ  (3) تب  (1 )صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ٌُغي ّ صاعًضگبى صعجبت ٌُغي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 صعگؼ کبعصاى اهْع فغٌُگي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

ػلْم - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صاعا ثْصى صاًلٌبهَ ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي 

عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - سضهبت اجتوبػي - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - اجتوبػي 

 .تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي  ّ دصْل تجبعة هغثْط طجك جضّل كغايظ ادغاػ - 

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 ثغصؿکي کبعكٌبؽ اهْع ٌُغي سغاؿبى عضْي
1 

 .دـت تشصص هْعصًيبػ  (3) تب  (1 )صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ٌُغي ّ صاعًضگبى صعجبت ٌُغي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ   هغص ّ ػى

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق كبص -هَ ّالت

 هِغ

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 هَ ّالت کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -فيغّػٍ

 طبغٌکٍْ

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثشق اًبثض-ثغصؿکي کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -ثغصؿکي

 كِغآثبص

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي
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 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -ؿغسؾ

 هغػصاعاى

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 هَ ّالت کبعكٌبؽ اهْع ٌُغي سغاؿبى عضْي
1 

 .دـت تشصص هْعصًيبػ  (3) تب  (1 )صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ٌُغي ّ صاعًضگبى صعجبت ٌُغي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 عكتشْاع کبعكٌبؽ اهْع ٌُغي سغاؿبى عضْي
1 

 .دـت تشصص هْعصًيبػ  (3) تب  (1 )صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ٌُغي ّ صاعًضگبى صعجبت ٌُغي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ   هغص ّ ػى

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 گٌبثبص کبعكٌبؽ اهْع ٌُغي سغاؿبى عضْي
1 

 .دـت تشصص هْعصًيبػ  (3) تب  (1 )صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ٌُغي ّ صاعًضگبى صعجبت ٌُغي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ   هغص ّ ػى

 ثشق ًْسٌضاى-صعگؼ کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثشق چبپللْ-صعگؼ کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 صعگؼ کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق لطف -صعگؼ

 آثبص

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي    هغص ّ ػى 1 ثشق ثيضست-گٌبثبص کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ
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آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثشق کبسک-گٌبثبص کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -سْاف

 ؿالهي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثشق ػّػى-سْاف کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثشق ؿٌگبى-سْاف کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 سْاف کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

4 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق هلِض -تبيجبص

 عيؼٍ

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  
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 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -لْچبى

 ثبجگيغاى

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -کبكوغ

 کُْـغر

1 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -تغثت ديضعيَ

 ثبيگ

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -تغثت ديضعيَ

 کضکي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -تغثت ديضعيَ

 جلگَ عر

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 تغثت ديضعيَ کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

4 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -تغثت جبم

 صبلخ آثبص

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي
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 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -تغثت جبم

 ثْژگبى

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -تغثت جبم

 ًصغآثبص

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق هيبى -ًيلبثْع

 جلگَ

1 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -ًيلبثْع

 ؿغّاليت

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثشق عضْيَ-هلِض کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ًيلبثْع کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثشق عّصاة-ؿجؼّاع کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي
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 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -ؿجؼّاع

 كلتوض

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ؿجؼّاع کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

3 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 سليل آثبص کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -سليل آثبص

 كلطغاػ

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 ثجـتبى کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

ثشق -ثجـتبى

 يًْـي

3 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

کبعكٌبؽ حجت اؿٌبص ّ 

 عكتشْاع اهالک
1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

www.Estekhdami.org www.Estekhdami.org

www.Estekhdami.org www.Estekhdami.org



فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ػاٍّ کبعكٌبؽ دمْلي عضْي

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 فغيوبى کبعكٌبؽ دمْلي عضْي

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سْكبة کبعكٌبؽ دمْلي عضْي

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تغثت جبم کبعكٌبؽ دمْلي عضْي

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تغثت جبم هٌِضؽ هکبًيک عضْي
1 

 هٌِضؿي هبكيي ُبي کلبّعػي - ؿبست ّ تْليض - صاكتي ليـبًؾ ّ يب ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي هکبًيک کليَ گغايلِب    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تغثت ديضعيَ هٌِضؽ هکبًيک عضْي
1 

 هٌِضؿي هبكيي ُبي کلبّعػي - ؿبست ّ تْليض - صاكتي ليـبًؾ ّ يب ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي هکبًيک کليَ گغايلِب    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ دمْلي عضْي

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 کبكوغ کبعكٌبؽ دول ّ ًمل عضْي
1 

 طغادي هذيظ  – ًملَ ثغصاعي – هؼوبعي –  (کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى – هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي ػوغاى    هغص
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اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تغثت جبم کبعكٌبؽ دول ّ ًمل عضْي
1 

 طغادي هذيظ  – ًملَ ثغصاعي – هؼوبعي –  (کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى – هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 گٌبثبص کبعكٌبؽ دول ّ ًمل عضْي
1 

 طغادي هذيظ  – ًملَ ثغصاعي – هؼوبعي –  (کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى – هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سْاف کبعكٌبؽ دول ّ ًمل عضْي
1 

 طغادي هذيظ  – ًملَ ثغصاعي – هؼوبعي –  (کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى – هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 کالت کبعكٌبؽ دول ّ ًمل عضْي
1 

 طغادي هذيظ  – ًملَ ثغصاعي – هؼوبعي –  (کليَ گغايلِب  )عاٍ ّ ؿبستوبى – هضيغيت پغّژٍ ّ ؿبست  (کليَ گغايلِب  )ليـبًؾ ّ ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي هٌِضؿي ػوغاى    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 تبيجبص کبعكٌبؽ اعتجبط ّ هشبثغات عضْي
1 

   (هٌِضؿي هشبثغات - هشبثغات ّ الکتغًّيک - هٌِضؿي ثغق - هشبثغات صعيبئي  )ثغق - کليَ گغايلِب  )صاكتي ليـبًؾ ّ يب ثبالتغ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هشبثغات    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سليل آثبص دـبثضاع عضْي

1 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي  - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 سْكبة کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 3 تب 1صعجبت - ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - ػثبى سبعجي ثيي الوللي - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

 .دفع لغآى

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 ثجـتبى کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 3 تب 1صعجبت - ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - ػثبى سبعجي ثيي الوللي - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

 .دفع لغآى

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 ثبسغػ کبعكٌبؽ اهْع فغٌُگي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

فغٌُگ ّ - فغٌُگ ّ ػثبًِبي ثبؿتبًي ايغاى - ثغًبهَ عيؼي اهْع فغٌُگي - صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع فغٌُگي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ

سضهبت - پژُّلگغي ػلْم اجتوبػي - ثغًبهَ عيؼي ػلْم اجتوبػي - اعتجبطبت اجتوبػي - ػلْم اجتوبػي - فغٌُگ ّ اعتجبطبت - ػثبى ّ اصثيبت ػغة - ػثبى ّ اصثيبت فبعؿي -اعتجبطبت 

فغٌُگ ّ هؼبعف - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - تذميك صع اعتجبطبت اجتوبػي - عّاثظ ػوْهي - جوؼيت كٌبؿي - هغصهلٌبؿي - جبهؼَ كٌبؿي - اجتوبػي 

 3 تب 1صعجبت - ػلْم ؿيبؿي ّ عّاثظ ثيي الولل - ػثبى سبعجي ثيي الوللي - ػلْم لغاًي - ػلْم لغاًي ّ دضيج - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج -اؿالهي 

 .دفع لغآى

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

کبعكٌبؽ حجت اؿٌبص ّ 

 صعگؼ اهالک

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى  عاًٌضٍ هبكيٌِبي عاُـبػي ّ 
 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ ّيژٍ ّؿيلَ ًمليَ هغثْط  دـت هْعص يکي اػ هبكيٌِبي عاُـبػي يب ؿبستوبًي   هغص 1 کبكوغ
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 ؿبستوبًي ّ کلبّعػي عضْي

 اصاعٍ کل صاهپؼكکي سغاؿبى عضْي

کبعصاى صاهپؼكکي ّکبعصاى 

 ؿغسؾ ثِضاكت گْكت
2 

 فْق صيپلن صاهپؼكکي ّ  ثِضاكتيبع صاهپؼكکي   هغص

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 تبيجبص کبعكٌبؽ اهْع هبلي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص

هضيغيت -اهْعهبلي- دـبثضاعي ّاهْع هبلي—دـبثغؿي–دـبثضاعي –فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت اهْع هبلي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

 هضيغيت التصبصي- التصبص ًظغي–ػلْم التصبصي -هضيغيت صّلتي- هضيغيت اهْع ثبًکي– ػلْم اصاعي – ثبػعگبًي 

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ دمْلي سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ - ػلْم جؼاء ّ جغم كٌبؿي - ػلْم لضبيي - دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي - دمْق : فْق ليـبًؾ يب صکتغا صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي- صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ 

فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي  )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق کٌـْلي - دمْق ػوْهي - دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - دمْق اؿالهي 

 دمْق اؿالهي( - فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي - کيفغ ّ جغم كٌبؿي - دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل - (

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ؿغسؾ کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 

 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل دفبظت هذيظ ػيـت 

 ثؼًگبى-ؿغسؾ هذيظ ثبى اؿلذَ صاع سغاؿبى عضْي

1 

   هغص

تکٌْلْژي - يب گْاُيٌبهَ فْق صيپلن صعيکي اػ عكتَ ُبي هذيظ ػيـت (ػلْم اًـبًي -کلبّعػي– عيبضي فيؼيک –ػلْم تجغثي  )گْاُيٌبهَ صيپلن ُّوتغاػ صعيکي اػ عكتَ ُبي 

–صاهپؼكکي –ُْاكٌبؿي  (گغايق آة ّفبضالة ّ كجکَ ُبي آة ّفبضالة ّ هذيظ ػيـت)ػوغاى– ثِضاكت هذيظ – ػلْم آػهبيلگبُي - کلبّعػي–هٌبثغ طجيؼي - هذيظ ػيـت

- ثبؿتبى كٌبؿي- هْػٍ صاعي(ػلْم گيبُي - ثبگغايق ػلْم جبًْعي)ػيـت كٌبؿي - تکٌْلْژي كيالت- آثشيؼصاعي-تکٌْلْژي جٌگلضاعي  هغتغ-تکٌْلْژي هغتغ ّآثشيؼصاعي-كيوي

 تکٌْلْژي آثيبعي– تکٌْلْژي تْليضات گيبُي – تکٌْلْژي تْليضات صاهي –سبک كٌبؿي - ػهيي كٌبؿي

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 فغيوبى اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

کبعكٌبؽ اهْع پغصاػف 

 هَ ّالت اطالػبت حجت ادْال
1 

   هغص ّ ػى

- كجکَ ُبي کبهپيْتغي - هٌِضؿي في آّعي اطالػبت  - (ؿشت افؼاع- ًغم افؼاع)کبهپيْتغ -صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي ّ  ثبالتغ صع يکي اػعكتَ ُبي تذصيلي هٌِضؿي کبهپيْتغ 

 (هضيغيت ؿيـتن ّ  ثِغٍ ّعي - ثغًبهَ عيؼي ّ تذليل ؿيـتن ُب )هٌِضؿي صٌبيغ گغايق - اهٌيت اطالػبت 

 ًيلبثْع کبعكٌبؽ دمْلي اصاعٍ کل حجت ادْال سغاؿبى عضْي

1 

   هغص ّ ػى

ػلْم - دمْق کيفغي ّجغم كٌبؿي - دمْق جؼا ّجغم كٌبؿي - دمْق لضبيي- دمْق:صاعاثْصى گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا صعيکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي 

فمَ )الِيبت ّهؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّدمْق- فمَ ّدمْق سصْصي - فمَ ّدمْق اؿالهي - ػلْم لضبيي - جؼا ّجغم كٌبؿي 

فمَ - دمْق کٌـْلي - دمْق اؿالهي (- فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي - کيفغ ّجغم كٌبؿي - دمْق اؿالهي ) ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل - (ّهجبًي دمْق اؿالهي 

دمْق ثيي الولل - فمَ ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق سصْصي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق جؼاي اؿالهي - فمَ همبعى ّدمْق ػوْهي اؿالهي - ّدمْق جؼا

 هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّکٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّکيفغُبي لضبيي- (دمْق)لغآى ّػلْم - فمَ لضبيي - ػوْهي 

 اهْع هبلي ّ دـبثضاعي . التصبص . هضيغيت ثب توبم گغايق ُب : صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ ّ يب فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ ُبي    هغص 1 تغثت ديضعيَ کبعگؼيي اصاعٍ کل تجليغبت اؿالهي

 تغثت ديضعيَ دـبثضاع اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
1 

   هغص ّ ػى

– هضيغيت صّلتي – اهْع هبلي – دـبثضاعي ّ اهْع هبلي – هضيغيت هبلي - دـبثغؿي– فْق ليـبًؾ صع يکي اػ عكتَ اي تذصيلي دـبثضاعي - صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ

 هضيغيت ثبػعگبًي

 ثشق ػاّيي-کالت کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي
ثشق -عكتشْاع

   هغص ّ ػى 2
- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 
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ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ جٌگل

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

اصاعٍ کل  فغٌُک ّ اعكبص اؿالهي 

 کالت کبعكٌبؽ اهْع ٌُغي سغاؿبى عضْي
1 

 .دـت تشصص هْعصًيبػ  (3) تب  (1 )صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي ٌُغي ّ صاعًضگبى صعجبت ٌُغي - فْق ليـبًؾ- گْاُيٌبهَ ليـبًؾ   هغص ّ ػى

 گٌبثبص کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

 جغتبي کبعكٌبؽ اهْع ثِؼيـتي اصاعٍ کل ثِؼيـتي سغاؿبى عضْي

2 

   هغص ّ ػى

- کْصکبى اؿتخٌبيي- هلبّعٍ ّ عاٌُوبيي- تغثيتي- ػوْهي- ثبليٌي)صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ يب صکتغي صع يکي اػ عكتَ ُبي عّاًلٌبؿي ثب گغايلِبي 

ثغًبهَ عيؼي - سضهبت اجتوبػي) ػلْم اجتوبػي ثب گغايق ُبي - عّاًلٌبؿي كشصيت(- گغايق ؿالهت) عّاًلٌبؿي ؿالهت –   (ؿٌجق ّ اًضاػٍ گيغي ّ عّاى ؿٌجي- هلبّعٍ

آهْػف ّ پغّعف )ػلْم تغثيتي ثب گغايلِبي (-  گغايق پيلگيغي اػ اػتيبص) آؿيت ُبي اجتوبػي –    (جبهؼَ كٌبؿي- جوؼيت كٌبؿي- هغصم كٌبؿي-پژُّلگغي- اجتوبػي

عكض ّ پغّعف کْصکبى پيق - (هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- آهْػف ّ پغّعف صثـتبًي ّ پيق صثـتبًي- آهْػف ّ پغّعف کْصکبى ػمت هبًضٍ طٌُي- کْصکبى اؿتخٌبيي

 (دمْق ػى صع اؿالم ّ تبعيز ػًبى- گغايق ُبي ػى ّ سبًْاصٍ )هطبلؼبت ػًبى – هضصکبع اجتوبػي – هطبلؼبت سبًْاصٍ -  (کْصکبى ثب ًيبػُبي ّيژٍ- عكض ّ پغّعف کْصکبى ػبصي)صثـتبًي

 هضيغيت تْاًجشلي-اصالح ّ تغثيت– ثغًبهَ عيؼي عفبٍ اجتوبػي - (گغايق سبًْاصٍ )هلبّعٍ –  

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

کبعكٌبؽ حجت اؿٌبص ّ 

 لْچبى اهالک

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

کبعكٌبؽ حجت اؿٌبص ّ 

 ؿغسؾ اهالک

1 

   هغص

- دمْق کيفغي ّ جغم كٌبؿي- دمْق جؼا ّ جغم كٌبؿي- دمْق لضبيي- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي اػ عكتَ ُبي  تذصيلي دمْق

فمَ )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي- دمْق سصْصي- هؼبعف اؿالهي ّ دمْق- فمَ ّ دمْق سصْصي- فمَ ّ دمْق اؿالهي- ػلْم لضبيي- ػلْم جؼا ّ جغم كٌبؿي

کيفغ ّ - دمْق اؿالهي)ػلْم اؿالهي - دمْق ثيي الولل- (ّ هجبًي دمْق اؿالهي

فمَ - فمَ همبعى ّ دمْق جؼاي اؿالهي- فمَ همبعى ّ دمْق ػوْهي اؿالهي- فمَ ّ دمْق جؼا- دمْق کٌـْلي-دمْق اؿالهي - (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- جغم كٌبؿي

فمَ ّ دمْق جؼاي - همبعى ّ دمْق سصْصي اؿالهي

 . هضيغيت صاصگـتغي- (هضيغيت جؼا ّ کٌتغل ُبي لضبيي)هضيغيت اصالح ّ کيفغ ُبي لضبيي - (دمْق)لغآى ّ ػلْم - فمَ لضبيي- دمْق ثيي الولل ػوْهي- اؿالهي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ثجـتبى دـبثضاع عضْي

1 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي  - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عكتشْاع دـبثضاع عضْي

1 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک
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هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي  - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 سْاف دـبثضاع عضْي

1 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي  - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 لْچبى ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 ثبسغػ دـبثضاع عضْي

1 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي  - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 ثجـتبى ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 فغيوبى ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 ثبسغػ ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 جْيي ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 سْكبة ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 طغلجَ ّ كبًضيؼ ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 سْاف ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 عضْي

عاًٌضٍ ّؿبئظ ًمليَ تٌضعّ 

 جغتبي ؿٌگيي
1 

 صاعا ثْصى گْاُيٌبهَ پبيبى تذصيالت صّعٍ اثتضايي يب اّل هتْؿطَ ّ گْاُيٌبهَ عاًٌضگي پبيَ يک    هغص

اصاعٍ کل اّلبف ّ اهْع سيغيَ سغاؿبى 

 ثغصؿکي کبعكٌبؽ اّلبف عضْي

1 

   هغص ّ ػى

فمَ ّ هظاُت - هؼبعف اؿالهي - الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي )صاعا ثْصى هضعک تذصيلي ليـبًؾ يب فْق ليـبًؾ  يب صکتغا صع  يکي اػ عكتَ ُبي تذصيلي گغٍّ هؼبعف اؿالهي 

هؼبعف اؿالهي ّ - ػلْم لغآًي - فلـفَ ّ دکوت اؿالهي - هؼبعف اؿالهي ّ تجليغ ػلْم اؿالهي - ػلْم ّ دضيج - فغٌُگ ّ هؼبعف اؿالهي - ػلْم لغآًي ّ دضيج - اؿالهي 

- هضعؿي الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - هضعؿي هؼبعف اؿالهي - اًضيلَ ؿيبؿي صع اؿالم - هؼبعف اؿالهي ّ التصبص - هؼبعف اؿالهي ّ ػلْم ؿيبؿي - صيي كٌبؿي - هضيغيت 

- دمْق سصْصي - هؼبعف اؿالهي ّ دمْق - فمَ ّ دمْق سصْصي - فمَ ّ دمْق اؿالهي -  ػلْم لضبيي - عكتَ دمْق ثب گغايلِبي دمْق (تغثيت - پژُّق ػغفبى اؿالهي 

دمْق اؿالهي ّ هضاعک دْػّي ؿطخ  (فمَ ّ هجبدج دمْق اؿالهي- - دمْق اؿالهي )ػلْم اؿالهي  (فمَ ّ هجبًي دمْق اؿالهي )الِيبت ّ هؼبعف اؿالهي - دمْق ػوْهي 
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 صّ ّ ؿَ

اصاعٍ کل عاٍ ّ كِغؿبػي سغاؿبى 

 صعگؼ دـبثضاع عضْي

2 

   هغص

- هضيغيت ؿيبؿتگظاعي ثشق ػوْهي)هضيغيت گغايق- گْاُيٌبهَ کبعكٌبؿي يب کبعكٌبؿي اعكض يب صکتغا ّ يب ُوتغاػ صع يکي عكتَ ُبي تذصيلي هضيغيت صّلتي ثب توبم گغايق ُب

هضيغيت - هضيغيت ّ ثغًبهَ عيؼي آهْػكي- هضيغيت صٌؼتي- هضيغيت اجغايي- (هضيغيت ثبػاعيبثي ثيي الولل- هضيغيت هبلي- هضيغيت ؿيـتن ُب- هضيغيت هٌبثغ اًـبًي- هضيغيت عفتبعي

 - MBAهضيغيت- هضيغيت آهْػكي- هضيغيت ؿيـتن ّثِغٍ ّعي- هضيغيت ثيوَ- ثبػعگبًي

تْؿؼَ التصبصي ّ ثغًبهَ - التصبص اؿالهي- ػلْم التصبصي- التصبص- اهْع هبلي ّ هبليبتي- اهْع صّلتي- هضيغيت اهْع صفتغي- هضيغيت اؿتغاتژيک

هضيغيت - التصبص ّ هؼبعف اؿالهي - التصبص- ػلْم اؿالهي- ثغًبهَ عيؼي ؿيـتن ُبي التصبصي- عيؼي

 دـبثضاعي ّ اهْع هبلي  - دـبثغؿي- دـبثضاعي- هضيغيت هبلي- هضيغيت اهْع ثبًکي- صٌؼتي کبعثغصي
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