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 ریاست

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ؾیؿتبًی علی اوجط  هؿئَل زفتط ضیبؾت    

حیسضیبى هْسی زفتط ضیبؾتهؿئَل       
بىخعفطیًبصط  -حیسضی عجبؼ  آثساضذبًِ ضیبؾت    

 فىؽ زفتط ضیبؾت    -
پغیبىاّبیط ٍاچیه زوتط  هسیطول ضٍاثظ ثیي الولل    

هْسی حبهسیبىهحوس  هكبٍض ٍ هسیطحمَلی    

 زفتط هكبٍض ٍ هسیط حمَلی    -

 ريابط عمًمی

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

اقطافی اهیط ضٍاثظ عوَهیهسیط ول       

ثسیعیهحوَز  -هؿیجیاحؿبى   زفتط ضٍاثظ عوَهی    
هؿیجیاحؿبى   زفتط ًؿین زاًكگبُ    

 حزاست

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

حطاؾت ول هسیط    هحوسخَاز فطٌّگ  

ضضیاثطاّین   وبضقٌبؼ حطاؾت    

فتحیبى هحوسحؿیي  زثیطذبًِ هحطهبًِ    

عجبعجبئیهحوسضضب   ضئیؽ اًتظبهبت    
حطاؾت زفتط ؽىف    -  

 گزینش
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

حؿي ظازُهٌصَض  گعیٌف ول هسیط      
 صمصاممجتبی  -انصاریاحسان 

 زفتط گعیٌف    شریعت

 فىؽ زفتط گعیٌف    -
حؿیٌیبىهٌصَض-پَضذلیلی  ّیبت خصة    
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 معايوت پژيَطی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

عغیبًی هدیس زوتط پػٍّكی هعبٍى      

وطاهتیفطّبز   زفتط هعبًٍت پػٍّكی    

یعزاًیهحوسضٍح الِ زوتط   هسیط ول پػٍّكی    

 فىؽ زفتط هعبًٍت پػٍّكی    -

ذَاخِاهیس   ضئیؽ ثبقگبُ پػٍّكگطاى خَاى    

ؾبهی اعظن  پبیبى ًبهِ هعوبضی ٍ ظثبى    

پیطایف اعظن  پبیبى ًبهِ ضقتِ ّبی هسیطیت    

زقتیعلی اوجط   وتبثربًِ زیدیتبل    
ؾیس علی  -هحوسحؿي خوكیسی

 هحی السیي خعفطی
 زفتط ؾوعی ٍ ثصطی   

ؾعبزت ًغوِ وبهپیَتط-عوطاى–پبیبى ًبهِ ثطق       

آثطٍیی ظیجب  هؿئَل وس زّی اؾبتیس ٍ اهَض پبیبى ًبهِ ّب    

زازضؼ فبعوِ  اهَض اًتكبضات ٍ ّوبیف ّب    

احوسی فطیٌبظ  اهَض همبالت پػٍّكی    
حدبظیؾیس هحوسضضب زوتط   هسیط اضتجبط ثب صٌعت ٍ خبهعِ    

اضتجبط ثب صٌعت ٍ خبهعِ وبضقٌبؼ    هٌَچْط وطهیبى  

گلٌبضیهؿعَز   اًتكبضات پػٍّكی    

ًَضٍظیهؿعَز      ERDC هؿئَل وبضگبُ ّبی 

پعقىی  هْكیس  زفتط هدلِ هتطخوی ظثبى    

 زفتط هدلِ ضٍاًكٌبؾی     یقوؿ هٌصَضُ

صبلحی علیطضب  زفتط اًدوي ّبی علوی    

ًصیطی اقىجَؼ ٍ اضتجبط ثب صٌعتهطاوع تحمیمبتی       

خیحبًیاحوسضضب   آثساضذبًِ ثرف هعبًٍت پػٍّكی    
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 َیات امىاء

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ًدفی پیبم زوتط  ضئیؽ ّیبت اهٌبء    

وبظوی اوجط ّیبت اهٌبءزفتط ضئیؽ       

ءؽ زفتط ضئیؽ ّیبت اهٌبىف    -  

عٌبیتی حؿي  وبضقٌبؼ ازاضی ٍ هبلی اؾتبى    

 وبضقٌبؼ آهَظقی ّیبت اهٌبء    ًػازیی هالهدیس 

 ذعاًِ زاضی اؾتبى    آلبی ذبًی

 ذعاًِ زاضی اؾتبى    ذبًن غطیجًَس

 وبضقٌبؼ ازاضی ٍ هبلی اؾتبى    آلبی هیطعبٍٍؾی

صبلح پَض هطین وبضقٌبؼ زاًكدَئی فطٌّگی ٍضظقی     

اؾتبى ءت اهٌببقَضای ظًبى فطّیرتِ ّی  

عغبئی فبعوِ ٍ تَؾعِ آظهبیكگبُ وبضقٌبؼ ازاضُ تدْیع      

یعزاًی هبضیب  زثیطذبًِ ّیبت اهٌبء    

ًفطی ظّطُ  زثیطذبًِ ّیبت اهٌبء    

ؽ زثیطذبًِ ّیبت اهٌبءىف    -  

 اهَض ظًبى فطّیرتِ    ذبًن ضئیؿی

حبج ضؾَلیْب هحؿي  اًتصبثبت اؾتبى    
عمیلی فبعوِ  وبضقٌبؼ هؿئَل اهَض هبلی ّیأت اهٌبء    

 زفتط خلؿبت ّیبت اهٌبء    -

اهیطی ضاّعلی ت اهٌبءبآثساضذبًِ ّی      
زوتط هصطی ًػازآلبی  ًوبیٌسُ ضیبؾت زاًكگبُ زض ّیبت ًظبضت ٍ     

 تكىل ّبی اؾتبزاى ٍ زاًكدَیبى اؾتبى

 ّیبت خصة    آلبی پَضذلیلی

حؿیٌیبى هٌصَض   ةّیبت خص    
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 معايوت علًم پشضکی

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت
لسٍؾی آضـ زوتط  هعبٍى علَم پعقىی    

تثَقبؾ هحوس  زفتط هعبًٍت علَم پعقىی    

     

     

     

 معايوت اداری ي مالی

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ًمف اهیطضضب زوتط  هعبٍى ازاضی ٍ هبلی    

ثبلطی علی ازاضی ٍ هبلیزفتط هعبٍى       

تىجیطیهْطاى   زفتط هعبٍى ازاضی ٍ هبلی    
 فىؽ زفتط هعبًٍت ازاضی ٍ هبلی    -

 آثساضذبًِ هعبًٍت ازاضی ٍ هبلی    ؾعیس عجبعجبئی

عمزان ياحذ  
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

فَلی غالهطضب  ضئیؽ ازاضُ تعویطات ٍ ًگْساضی    

 زفتط ازاضُ تعویطات ٍ ًگْساضی    هحؿي لضبٍی

هتَلی هصغفی  وبضقٌبؼ عوطاى    

وطیویویَهطث   وبضقٌبؼ عوطاى    

ؾلیویهْسی   وبضقٌبؼ عوطاى    
-ؾعیس پَضثبفطاًی-هحوس اهیٌی

-ًبصط عجبؾی-لضبٍیضؾَل 

 هٌصَض ّكت هطزی

  
 

 
 

 زفتط فٌی

 آثساضذبًِ ثرف تعویطات ٍ ًگْساضی    ًعوت اهلل اهیٌی
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اداری امًر  

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت
ازاضی ٍ هٌبثع اًؿبًیهسیط ول اهَض      ًیىعاز ؾیس ّبزی آلبی  

 ضئیؽ ازاضُ ذسهبت    احوس وطیوی

زثیطذبًِضئیؽ     علی حٌبئی ًػاز  

هدیس -لضبٍی علی هحوس

 هْسی پؿٌس
 زثیطذبًِ   

حیسضی هحوس  ًبهِ ضؾبًی)اضؾبل ٍ هطاؾالت(    

آظازهطز علی  قسُ( ًبهِ ضؾبًی)اقیبء گن      

یعزذَاؾتیفطٍغ   هبقیي ًَیؿی    

 هبقیي ًَیؿی    -

 زفتط ازاضی    -

ازػً ّبزیبى هحوس ازاضی ثرف آثساضذبًِ      

صبلحی ضؾَل  اًتكبضات هطوعی    

لبؾوی هدیس  اًتكبضات هطوعی    

زّمبًی ظّطا  ثبیگبًی ازاضی    

ؽ زثیطذبًِىف    -  

هطزیْب هْسی  ؾتبز قبّس ٍ اهَض ایثبضگطاى    

ضاز ًدفی یَؾف  ًوبیٌسُ قطوت ًیىَ قْط    

ثیوِ عوط ٍ تبهیي آتیِ پبؾبضگبزًوبیٌسُ     آظازُ ضحوبًی  

     

 کارگشیىی کارکىان

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت
احوسی عجبؾعلی  ضئیؽ وبضگعیٌی ٍضفبُ    

ضاؾتی فطقبز  وبضگعیٌی    
ذبًن ثْطاهی-ذبًن حدبثی  وبضگعیٌی)حضَض ٍ غیبة(    

)ثیوِ ٍ ضفبُ(وبضگعیٌی    اهیطحؿیي وطیوی  
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 امًر مالی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

پطپیٌچی ؾیس هحوسضضب  زفتط هسیط ول اهَضهبلی    

آضهبًیبى ًیوب  هؿئَل زفتط هسیط ول اهَض هبلی    

 ضئیؽ حؿبثساضی    آلبی خْبًجبًی

     
علیطضب  -حؿیٌیبىعلیطضب 

 هحوسی اعْط
 حؿبثساضی)حمَق ٍ زؾتوعز(   

فطٍظاى فطلیال  (صسٍض ؾٌس)حؿبثساضی       

 ضئیؽ صٌسٍق ضفبُ    هعصَهِ صبلحی
 هحوَز-هطضیِ تبج هیط

 هحؿٌی
 صٌسٍق ضفبُ زاًكدَیی   

 ذبًن-صبلحی ؾبضا-عظیویاوطم 

 ضیبحی
 صٌسٍق ضفبُ زاًكدَیی   

اهَض قْطیِضئیؽ     هدیس عجبعجبئی  

قیطاظی هبّطخ  اهَض قْطیِ    
ووبلی احوسضضب  اهَض قْطیِ    

صبزلی هطین قْطیِاهَض       

 اهَض قْطیِ    هدیس عجبعجبیی
 حؿبثساضی) اهَال(    ًبصط اهیٌی

ثیبتخَاز   ازاضُ اهَض لطاضزازّب    
ًصطالْی عْوَضث  حؿبثساضی    

لغیفی علیطضب )صٌسٍق( حؿبثساضی      

قطقضًَ ظّطا (پػٍّكی )حؿبثساضی      

ظاضعبىاوجط   حؿبثساضی    
خعفطی اعظن  ازاضُ زفتطزاضی ٍ تْیِ صَضت ّبی هبلی    

 حؿبثساضی    ًؿطیي ثْبزضاى

اهیٌی اوجط  حؿبثساضی)ثبیگبًی اؾٌبز(    

حیسضی ّبزی  آثساضذبًِ ثرف حؿبثساضی     

 فىؽ قْطیِ    -
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 ادارٌ پطتیباوی ي تجُیشات )تذارکات(
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

 هسیط ازاضُ پكتیجبًی ٍ تدْیعات    هطتضی اهیٌی

ؽ هسیط ازاضُ پكتیجبًی ٍ تدْیعاتىف    -  

پطٍغوتَضٍ...(-وبضپطزاظی)وبهپیَتط    ضضب صبلحیبى  

)ذسهبت(وبضپطزاظی    خَاز فطٍغی  

هحوسی هحوسعلی  )آظهبیكگبُ ّب(وبضپطزاظی      

ؾتبضی هْسی  وبضپطزاظی)زثیطذبًِ(    

)تكطیفبت(وبضپطزاظی    اصغط هحؿٌی  
عجبعجبییهحوسعلی    وبضپطزاظی)تدْیعات پعقىی(    

 ثؿیح وبضوٌبى     ضضب صبلحیبى

 آثساضذبًِ ثرف تساضوبت    ؾعیس عجبعجبیی

     

     

     

     

 معايوت بزوامٍ ریشی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكصبت

ًبزی هحوسعلی زوتط  هعبٍى ثطًبهِ ضیعی    
هحطاثی هحوسضضب  زفتط هعبًٍت ثطًبهِ ضیعی    

ؾلیوبًی ضاز علی   زفتط ثطًبهِ ضیعی    
هبلىی هحوَز  وبضقٌبؼ ثطًبهِ ضیعی    

ًَضٍظیهؿعَز      ERDCهؿئَل وبضگبُ ّبی 
هحوسی غالهطضب  آثساضذبًِ حَظُ هعبًٍت ثطًبهِ ضیعی    

     

     

     

     

7 



 معايوت آمًسضی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

خَاًوطززوتطحویسضضب آهَظقی هعبٍى      

قْبثیضضب  هعبًٍت آهَظقیزفتط       

 فىؽ زفتط هعبًٍت آهَظقی    -

خعفطپَضهْطزاز  زوتط  هسیط ول آهَظـ ٍ تحصیالت تىویلی    

هطتضَی ؾیسهطتضی  ضئیؽ ازاضُ آهَظـ    

 ضئیؽ ازاضُ اهتحبًبت    ؾعیس صبلحی

یعزاًی علی اصغط  ازاضُ اهتحبًبت)وبضقٌبؼ اهتحبًبت(    

ایوبًی هٌفهْسی   ازاضُ اهتحبًبت)ثجت ًوطات(    
اصفْبًی عجبزیهحوس  ت علویأهسیط ازاضُ وبضگعیٌی ّی      

هحوسیُ قب حویسُ  وبضگعیٌی ّیأت علوی) ٍاحس حك التسضیؽ(    

عجبزی هٌف احوسضضب ت علویأوبضگعیٌی ّی      

 وبضگعیٌی ّیبت علوی)ٍاحس علَم پعقىی(    هدیس ووبلی

هحوَزیِضهضبًعلی  زوتط  ضئیؽ ازاضُ اضظیبثی ٍ ًظبضت    

اثطاّین پَض علیطضب  وبضقٌبؼ ازاضُ اضظیبثی ٍ ًظبضت    

قْبثیضضب   هسیط ازاضُ هغبلعبت ٍ ثطًبهِ ضیعی آهَظقی    

پَضلبؾوی ًفیؿِ  ازاضُ هغبلعبت ٍ ثطًبهِ ضیعی آهَظقی    

ؾبٍجضاهیي   هؿئَل زفتط ثطًبهِ ضیعی آهَظقی    

صجَض لیال  وبضقٌبؼ زفتط ثطًبهِ ضیعی آهَظقی    

ؾدبزیؾیس هصغفی   ضئیؽ ازاضُ پصیطـ ٍ ثجت ًبم ٍ اهَض هْوبى ّب    

صبلحیؾیس هحوسضضب   وبضقٌبؼ ازاضُ پصیطـ ٍ ثجت ًبم    

عبثسیٌی هحوسضضب  اهَض پطًٍسُ زاًف آهَذتگبى    
اهیسی ضضب  ثبیگبًی آهَظـ    

ظهبًی ضضب آهَظـ ّب آثساضذبًِ ثرف ازاضُ ول      

فیطٍظهٌس هْسی  آثساضذبًِ ثرف هعبًٍت آهَظقی    

 وبضقٌبؼ آهَظـ ضقتِ ّبی علَم پبیِ    فطّبز ٍالعی
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داوطجًییمعايوت فزَىگی ي   
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

قوكیطی هحوسضضب زوتط فطٌّگی ٍ زاًكدَیی هعبٍى      

 زفتط هعبًٍت زاًكدَیی    هطتضی صبزلی
 هسیط ول اهَض زاًكدَیی    هحؿي قطیعتی

ًبهدَؾعیس   ضئیؽ ًمل ٍ اًتمبالت زاًكدَیی    

)صسٍض وبضت(زفتط اهَض ضفبُ زاًكدَیی     فیطٍظُ ثطٍقه  

هلىی ضٍح الِ ًظبم ٍظیفِزفتط       

هَؾَی هحوس   آثساضذبًِ هعبًٍت زاًكدَیی    

عغیبًیهصغفی  زاًف آهَذتگبىضئیؽ ازاضُ       

صبزلیعلیطضب   زاًف آهَذتگبى)صسٍض ؾٌس(    

زّمبًیضهضبى    )تحَیل هسضن(زاًف آهَذتگبى    

زاًف آهَذتگبىوبضقٌبؼ     حؿیي اثطاّیوی  
اثطاّیویهیٌب   وبضقٌبؼ زاًف آهَذتگبى    
عغیبًیظّطا  -حویسیبثٌت الوْسی   زاًف آهَذتگبى    

خوبلی هحوسعلی زاًف آهَذتگبىآثساضذبًِ       

 وبًَى فبضغ التحصیلی    ذبًن زوتط آظاز

حیسضیعجبؾعلی   زفتط ًْبز ضّجطی    

وبظوی حؿیي  هسیطول اهَض فطٌّگی    

ٍلی هحوسضضب  وبًَى لطآى ٍ عتطت )ثطازضاى(    

ثیگی السؼ ّبی فطٌّگی وبضقٌبؼ پػٍّف      

وبٍیبًی اوطم  وبًَى لطآى ٍ عتطت ذَاّطاى    

احؿبًی هحوَزضضب  زفتط ؾتبز البهِ ًوبظ    

زّمبًی حویسضضب  اهَض فطٌّگی ٍ فَق ثطًبهِ    

ٍ فَق ثطًبهِ زفتط فطٌّگی    -  

یَؾفی عیجِ زاًكدَییاهَض       

وطاهت پَضهْطزاز   زفتط فطٍغ ؾجع    

 ضئیؽ وویتِ اًضجبعی    هدتجی ووبل
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 مزکش فىايری اطالعات ي ارتباطات
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

هرتبضیهدیس  فٌبٍضی اعالعبت ٍ اضتجبعبتهسیط       

ًظطهْط علیطضب ٍ اهَض ٍة ؾبیت ّبازاضُ ٍثَهتطیه       

اصغطظازُؾویِ   ٍ اهَض ٍة ؾبیت ّبازاضُ ٍثَهتطیه       

ظهبًیصفَضا   ٍاحس ًطم افعاض    

اهبهیهْطزاز   وبضقٌبؼ ضایبًِ اهَض هبلی    
ؾوؿبضظازُ هحوسحؿیي  ٍاحس اتَهبؾیَى ازاضی    

ؾبغطظازُ ضٍظثِ  تعویطات ؾرت افعاضی-زفتط اهَض قجىِ      

ضؾتویصبلح   ٍاحس ؾرت افعاض ٍ تعویطات    
هحوسضخجیاثَالفضل   ٍاحس ؾرت افعاض ٍ تعویطات    

فبلسی هحوس  هؿئَل آهبض ٍ اعالعبت    

 آثساضذبًِ فٌبٍضی اعالعبت    هدیس ذسازازیبى

 اتبق ؾطٍض هطوعی    -

     

     

     

     

     

     

 اوتظامات
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

عجبعجبییهحوسضضب   ضئیؽ اًتظبهبت    

عجسالْیهحؿي   زثیطذبًِ اًتظبهبت    

 اًتظبهبت زضة ؾبذتوبى اًسیكِ    پطؾٌل اًتظبهبت

 هؿئَلیي قیفت    پطؾٌل اًتظبهبت

 اًتظبهبت تبالض اهیطوجیط    پطؾٌل اًتظبهبت
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 گزيٌ بزق
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

اهیٌی هحوسضضب زوتط  هسیط گطٍُ ثطق    

ثْوي پَضهؿعَز   ضئیؽ آظهبیكگبُ ّبی فٌی هٌْسؾی    

 اًجبض گطٍُ ثطق    احؿبى عبثسی

 اًدوي هٌْسؾی ثطق ٍ ضثبتیه    -

گطٍُ ثطق ٍ وبهپیَتط آثساضذبًِ    ًعوت اهلل اهیٌی  

 گزيٌ کامپیًتز
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ظهبًی فطؾبز زوتط  هسیط گطٍُ وبضقٌبؾی اضقس وبهپیَتط    

 هسیط گطٍُ وبضقٌبؾی وبهپیَتط    ظّطا حؿیٌی

 زفتط گطٍُ وبهپیَتط    ظّطا الؿبزات فبعوی

امیزکبیزتاالر   
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

 اًتظبهبت تبالض اهیطوجیط    پطؾٌل اًتظبهبت

خوكیسیهحوسحؿي   اتبق فطهبى تبالض اهیطوجیط    

 آثساضذبًِ تبالض اهیطوجیط    ذسهبت

     

 تعمیزات ي وگُذاری)تاسیسات(
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

غالهطضب فَلی آلبی  ضئیؽ ازاضُ تعویطات ٍ ًگْساضی    

 زفتط ازاضُ تعویطات ٍ ًگْساضی    هحؿي لضبٍی

هٌصَض -ضؾَل لضبٍی

 ّكتوطزی
 زفتط فٌی   

-پَضثبفطاًیؾعیس 

 اهیٌیهحوس -عجبؾیًبصط
 زفتط فٌی   
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 داوطکذٌ علًم تزبیتی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ًبزیزوتط هحوسعلی   ضئیؽ زاًكىسُ علَم تطثیتی    
آییي ًیهفیطٍظ -اعظویبى علیطضب   زفتط زاًكىسُ علَم تطثیتی    

یئهٌك غالهطضب زوتط زاًكىسُهعبًٍت آهَظقی       
لبؾوی اوطم -ظّطُ اؾوبعیلیبى )پبیبى ًبهِ( پػٍّكی زفتط      

ًیىطٍـ-حیسضیعیؿی   زفتط هكبٍضُ     

وبضقٌبؼ هسیطیت آهَظقی ٍ فطٌّگی ٍ ولیِ ضقتِ ّبی     احؿبى ٍاضثی

 زوتطا

یئهحوسضضباوجط   

یمیٌیهٌصَض   

وبضقٌبؼ ضٍاًكٌبؾی عوَهی ٍ صٌعتی ؾبظهبًی    

ٍ  تبضید ٍ فلؿفِ اهَظـ ٍ پطٍضـ -ٍ ثبلیٌی

 هسیطیت ثطًبهِ ضیعی

وبضقٌبؼ آهَظـ ضٍاًكٌبؾی همغع     خَاز ظهبًی

 وبضقٌبؾی

هلىَتی ذَاُهْسی  وبضقٌبؼ آهَظـ وبضقٌبؾی ظثبى ٍ وبضقٌبؾی     

اضقس هتطخوی ظثبىٍ   
فسٍی هحجَثِ ؾبزات زوتط  هسیط گطٍُ علَم تطثیتی    

ّبزیبى ثْطام زوتط  گطٍُ ظثبى اضقس ٍ زوتطا    

هْساز علیزوتط  گطٍُ ضٍاًكٌبؾی علَم تطثیتی    

ذبتوی قبزی زوتط  گطٍُ ظثبى فطاًؿِ    
هٌصَضی ؾٌسؼ زوتط (وبضقٌبؾی-گطٍُ ظثبى اًگلیؿی)هتطخوی      

 زفتط گطٍُ ظثبى)عوَهی ٍ ترصصی(    -

 گطٍُ علَم تطثیتی ٍ ضٍاًكٌبؾی    زوتط ظّطا یَؾفی

ؾدبزیبىزوتط ایلٌبظ   هسیط گطٍُ علَم تطثیتی    

ثطاتعلیزوتط هطین   هسیطگطٍُ علَم تطثیتی    
تف پَضؾیس حویس آ-فطّبزی ّبزی زوتط  زفتط اؾبتیس ضٍاًكٌبؾی    

آلبیی اصغطزوتط  زفتط اؾبتیس ضٍاًكٌبؾی    
ثْبزض-هْسی ظازگبى-ذبًن ّب زوتط ؾعیسیبى  زفتط اؾبتیس علَم تطثیتی    

فطٍغیزوتط هحوسعلی   زفتط هَؾؽ ٍ ثٌیبى گصاض زاًكگبُ    

 زفتط وبًَى ؾطٍ اهیس    

 آثساضذبًِ عجمِ ّوىف زاًكىسُ    هحوَز ؾبعسی

 آثساضذبًِ عجمِ اٍل زاًكىسُ    ًبصط صبلحی

زاًكىسُ علَم تطثیتی)ثطازضاى( اًتظبهبت    پطؾٌل اًتظبهبت  

 اًتظبهبت زاًكىسُ علَم تطثیتی)ذَاّطاى(    پطؾٌل اًتظبهبت
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 داوطکذٌ علًم اوساوی حقًق
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

علیوطازیزوتط هحوس   ضئیؽ زاًكىسُ علَم اًؿبًی    
 هؿئَل زفتط ضیبؾت زاًكىسُ    ضؾَل ؾلیوبًی

گَزضظیزوتط هٌْبظ  زاًكىسُ هعبًٍت آهَظقی      
تبخیّبخط  )پبیبى ًبهِ(پػٍّكی زفتط      

زاًكىسُ اؾبتیس زفتط    هٌصَض قطیفی  

آهَظـ وبضقٌبؾی  پیَؾتِ وبضقٌبؼ     هؿعَز لغیفی

 ٍ ًبپیَؾتِ حؿبثساضی

عؿىطی ًػازاهیط   وبضقٌبؼ آهَظـ زوتطا ٍ اضقس حؿبثساضی    

علیعازُ عجبؼ  ضئیؽ آهَظـ زاًكىسُ علَم اًؿبًی    

ذَاُ هلىَتیعؿگط  حمَق همغع وبضقٌبؾی وبضقٌبؼ آهَظـ      

قْطی هحوسهْسی   آهَظـ زوتطای حمَق ذصَصیوبضقٌبؼ     

وطین ظازُؾعیس زائی  زوتط  هسیط گطٍُ التصبز    

ضًدجط ّوبیَى زوتط  زفتط اؾبتیس گطٍُ التصبز    
هْسی آلبثیگ ظازُ زوتط  هسیطگطٍُ حؿبثساضی    

پَضذبلبىزوتط ظیٌت   هسیطگطٍُ حمَق    

ّطاتیبى اوطم زوتط  هسیط گطٍُ ازثیبت    
زوتط ٍاعظی–پٌدِ پَض  خَاز زوتط الْیبتهسیط گطٍُ       

ؾطٍـ یبض افؿبًِ  زوتط  گطٍُ حؿبثساضی اضقس ٍ زوتطا    
احوسیؾیس هحوسصبزق  زوتط زوتطاهسیط گطٍُ حمَق عوَهی اضقس ٍ       

اقطافی هحوَز زوتط  هسیط گطٍُ حمَق خعا  اضقس ٍ زوتطا    

عؿىطی ضضب اٍل آثساضذبًِ عجمِ       

 اًتظبهبت زاًكىسُ علَم اًؿبًی)ذَاّطاى(    پطؾٌل اًتظبهبت

(ثطازضاىاًتظبهبت زاًكىسُ علَم اًؿبًی)    پطؾٌل اًتظبهبت  
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تزبیت بذوی ي داوطکذٌ علًم يرسضی  
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

قطیفی غالهطضبزوتط  ضئیؽ زاًكىسُ تطثیت ثسًی    

ذَاخِ غالهطضب  زفتطزاض ضئیؽ زاًكىسُ ٍ ضئیؽ ازاضُ    

خلؿبت زاًكىسُ تطثیت ثسًی زفتط    -  

تمیبى فطظاًِ زوتط  هعبًٍت پػٍّكی    

صبلحیاحوس  ازاضُ تطثیت ثسًی هسیط      
ثلَچؿتبًی الِْ-خاللیذؿطٍ  زوتط  زفتط پػٍّكی )پبیبى ًبهِ(    

ؾبعی هدتجی ثسًیآهَظـ تطثیت وبضقٌبؼ       

 وبضقٌبؼ تطثیت ثسًی)ذَاّطاى(    هطین ثبثبئی

اهیٌی ؾعیس تطثیت ثسًی وتبثربًِ زاًكىسُ      

صجبغ هْسی زوتط  زفتط اؾبتیس تطثیت ثسًی    

هكىبتیزوتط ظّطُ  تطثیت ثسًی زفتط اؾبتیس      
هحؿٌی احوسضضب -اهبهیهطضیِ   آثساضذبًِ ضیبؾت زاًكىسُ    

     

 داوطکذٌ فىی مُىذسی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

زلكبز هدیس زوتط  ضئیؽ زاًكىسُ فٌی هٌْسؾی    

 زفتط اؾبتیس ثطق    اؾبتیس گطٍُ ثطق
ظاضعی ؾیس علیطضب زوتط  هسیط گطٍُ عوطاى    

عوطاى گطٍُ هؿئَل زفتط    هؿعَز عجبعجبئی  

 زفتط زاًكىسُ فٌی ٍ هٌْسؾی    لبؾن قطیعتی

احوسیپطٍیي   هؿئَل آظهبیكگبُ ّبی وبهپیَتط    

 وبضقٌبؼ آهَظـ ثطق    اوجط ؾعبزت

ظاضعی ؾیف الِ آهَظـ عوطاى وبضقٌبؼ      

ععیعیهحؿي   وبضقٌبؼ آهَظـ اضقس ٍ زوتطای عوطاى    

اؾوبعیلیعجسالوحوس   وبضقٌبؼ آهَظـ وبهپیَتط    
ولَقبىهحوَز -هَهٌی هحوس عجمِ ّوىف ٍ اٍلآثساضذبًِ       
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 پژيَطکذٌ مزکشی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

پػٍّكىسُ هسیط    حؿیي اهیٌی  

ویمجبزی-ّوب لبًع  آظهبیكگبُ ثیَتىٌَلَغی پعقىی    
-اثَالحؿٌی هحوسّبزی زوتط

 ذبًن پیطؾتبًی
هطوع تحمیمبت پؿوبًس ٍ پؿبة هحیظ    

 ظیؿت
اثَالحؿٌی هحوسّبزی زوتط  زفتط هحیظ ظیؿت    

حبهسیبى هحوس هْسی  وكت ؾلَل وكت ٍیطٍؼ    

 زفتط هسیطیت هعیبضزاًف    آلبی اؾوبعیلیبى

  ذبًن هؿعَزی
 

 پصیطـ هعیبض زاًف   

 حؿبثساضی هعیبض زاًف    ذبًن ؾعبزت

 آهَظـ هعیبضزاًف    

 آظهبیكگبُ آضایكی ٍ ثْساقتی هعیبض زاًف    ذبًن اضزقیطی

هعیبضزاًف     ذبًن هظفطی Gc-Ms اتبق زؾتگبّی 

 آظهبیكگبُ قیوی هعیبضزاًف    ذبًن اضزقیطی

زاًفثرف هیىطٍثی قطوت هعیبض     آلبی اؾوبعیلیبى  

ًبزضیذبًن  هعیبضزاًف      HPLCاتبق زؾتگبّی 

 آظهبیف آهبزُ ؾبظی زؾتگبّی هعیبضزاًف    

 پػٍّكىسُ ثطق    زوتط یعزاًی

 اًجبض پػٍّكىسُ    

ایطخی فطیسا  زوتط هدلِ ثبظیبفت هطوع تحمیمبت هغبلعبت آة ٍ زفتط     

 هَاز آلی زض وكبٍضظی
 هحیظ ؾبظی فیلتطاؾیَى    

 اتبق یرچبل ٍؾطزذبًِ ٍ فطیعض    
یعمَثی -ذبًن ّب فالحیبى هعیبضزاًف      A.A.Sاتبق زؾتگبّی اتویه 

 آظهبیكگبُ هیىطٍثیَلَغی    ذبًن ویبًی

اًتظبهبتپطؾٌل   اًتظبهبت پػٍّكىسُ هطوعی    

 آثساضذبًِ عجمِ ّوىف پػٍّكىسُ    هدتجی هَهٌیبى
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خزداد( 34مذیزیت)داوطکذٌ   
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

اعتجبضیبى اوجط زوتط ٍ هسیط گطٍُ هسیطیت ضیبؾت زاًكىسُ      

لطُ زاغیاثطاّین  زفتط ضئیؽ زاًكىسُ هؿئَل       

اؾوبعیلی حؿیٌعلی هسیطیت زاًكىسُ اؾبتیس زفتط      

شٍالىتبف هطضیِ  آهَظـ هسیطیت زٍلتی ٍ ولیِ گطایف ّب    

ثطًبهِ ضیعی فطٌّگیآهَظـ هسیطیت     خعفط زقتی  

 همغع وبضقٌبؾی ٍ اضقس
هَحسیبىهحوس   هسیط گطٍُ هعبضف    

 زوتط-زٍاظزُ اهبهی زوتط حویس

ؾلغبًی ایطج زوتط-ضقیس پَض علی  
 اؾبتیس هسیطیت   

الجطظ  زوتط-اثطاّین ظازُ ضضب زوتط

صبزلی هْطزاز زوتط-بًیتیل  
هسیطیت اؾبتیس     

پیىطی حویسضضب زوتط هسیطیت اعضبء ّیبت علوی      

هسیطیت اعضبء ّیبت علوی    اؾبتیس  
ضضب  زوتط-للیعازُ آشض زوتط

 زوتط-زوتط پیىبًی-اؾوبعیلی

 هدتجی زوتط-تمی پَض فبئعُ

 قبٌَّقی

هسیطیت  اعضبء ّیبت علوی   

 فطٌّگی

اًتظبهبتپطؾٌل   اًتظبهبت زاًكىسُ    

 اهَض پػٍّكی )پبیبى ًبهِ(    اعظن پیطایف

 داوطکذٌ دوذاوپشضکی
 عٌَاى زاذلی  قْطی هكرصبت

ذجیطی هؿعَز زوتط پعقىیضئیؽ زاًكىسُ زًساً      

حیسضیضضَاى  پعقىیزاًكىسُ زًساًزفتط ضئیؽ       

 فىؽ زفتط ضیبؾت زاًكىسُ    -

هظبّطی هْسی  هسیط زاذلی زاًكىسُ    

ًصط فطقتِ  زفتط آهَظـ زاًكىسُ    

لغیفی ؾویِ  زفتط پػٍّف زاًكىسُ    

ًبزعلی هطٍُ زًساًپعقىیوبضقٌبؼ آهَظـ       

 اًجبض زاًكىسُ  زًساًپعقىی    هْطاى غالهیبى

اضتَ عوَهیثرف     هیٌب شٍق  
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 داوطکذٌ دوذاوپشضکی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

 C.S.Rثرف اؾتطیل لَاظم زًساى پعقىی     هْسی اهیٌی

 زفتط تدْیعات زاًكىسُ    حویس زاٍٍزی

 ثرف تكریص    اعظن حیسضی
هحوس فبتحی-غالهیهصغفی   صٌسٍق    

-هبًیبى-حدبضی-آلبی عالهِ

 ذبًن اثطاّیوی
 الثطاتَض   

 ثرف ضازیَلَغی    هحوس گَزضظیبى

غالهعلیبىهیٌب   ثرف خطاحی زًساى    

عغبییفطظاًِ   ثرف اعفبل عوَهی ٍ ترصصی    

ًیىسؾتی ًؿطیي  ثرف پطٍتع    

 ثرف ترصصی پطیَ    هٌصَضُ حدتی

حیسضیبىهطین   ثرف ترصصی اًسٍ    

زّمبًی هْطی  ثرف ترصصی اضتَ    

ضٍزثبضیهطین   ثرف وبضٍضظی    

 ثرف تطهیوی ترصصی    صسیمِ صبزلی

 ثرف تطهیوی عوَهی    ذبًن غلیبًی
 هعبٍى پػٍّكی زاًكىسُ زًساى پعقىی    زوتط فبعوِ ضقیسی

حؿَهی الْبم  ثرف اًسٍ عوَهی    
 زًساى پعقىی اختوبعی    هطخبى خالل ظازُ

زًساًپعقىی وتبثربًِ زاًكىسُ    ضاقیي یغوبیی  

پبتَلَغیثرف     ذبًن تَولی  

ًبفلی ؾوبًِ پطٍتع عوَهیثرف       

 زفتط اؾبتیس زاًكىسُ زًساًپعقىی    اؾبتیس

 اًتظبهبت زاًكىسُ زًساًپعقىی    پطؾٌل اًتظبهبت

 غطفِ تدْیعات زًساًپعقىی    پیوبًىبض

ًَثت زّی اظ 

81ؾبعت   

  
 

 
 

 

  تلفي گَیب ولیٌیه زًساًپعقىی 
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تیز( 7داوطکذٌ پزستاری ي مامائی)  
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ًبخی ؾیسعلی زوتط  ضئیؽ زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبئی    

عمیلی اهیطحؿیي زاًكىسُ ٍ هسیط زاذلیزاض زفتط       
عْوَضث پَض آضظٍ  زوتط علَم پبیِ زاًكىسُ هسیط گطٍُ      

زاٍضی الْبم  هطوع تحمیمبت ؾبلوٌسی    
صبزلی ًطگؽ زوتط  هعبٍى پػٍّكی زاًكىسُ    

صبلحی عبعفِ زوتط زاًكدَیی-هعبٍى آهَظقی      

علیبىًبّیس   وبضقٌبؼ آهَظـ پطؾتبضی ٍ هبهبیی    

تبخطثبقیفطاهطظ   ضئیؽ ازاضُ آهَظـ ٍ وبضقٌبؼ اضقس پطؾتبضی    

 زفتط اؾبتیس پطؾتبضی ٍ هبهبئی    ذبًن هحوسی
ضاعیظّطا -ضیؿوبًچیبى اوطم  هؿئَل پطاتیه    

زقتیفطٍظًسُ   هسیط گطٍُ هبهبئی    
هْسٍی ؾیسهحوسحؿیي   وتبثربًِ زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبئی    

ذلربلی حؿیي ظهبیكگبُ ثیَقیویآ      

ذلربلی حؿیي ظهبیكگبُ ثیَتىٌَلَغیآ      

هیىطٍثیَلَغی  آظهبیكگبُ    ذبًن اهیٌی  

 آظهبیكگبُ ثبفت قٌبؾی    ذبًن هیطعجسالْی
یعزاىعجس غالهحؿیي  گطٍُ پطؾتبضی وبضقٌبؾی    

اؾوبعیلی اعظن  وبضقٌبؼ آهَظقی    

 گطٍُ علَم پبیِ    

غفطاًی فبعوِ پػٍّكی)پبیبى ًبهِ( اهَض      

     

تطوبى ثٌْبظ گطٍُ هبهبئی اؾبتیس زفتط      
هَؾَیذبًن  گطٍُ هبهبئی اؾبتیس زفتط      

ضاز یئضیب هطضیِ زوتط  هسثط گطٍُ اضقس پطؾتبضی    

ؾبؾبًی لیسا زوتط  هؿئَل ثطًبهِ ضیعی ثبلیٌی وبضقٌبؾی اضقس    

ذبًن زازذَاُ-آلبی ضحیوی  اًدوي علوی پطؾتبضی ٍ هبهبئی    

هبهبئی اًتظبهبت زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ   - پطؾٌل اًتظبهبت  
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 داوطکذٌ معماری
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ثْبضًٍس هحوس زوتط اضقس ٍ -وبضقٌبؾیهسیط گطٍُ هعوبضی     

 زوتطی
  زفتط ثطًبهِ ضیعی ٍ هؿئَل زفتط گطٍُ ّب    هْسی قبیبى فط

صبزلی ًگیي زوتط هسیط گطٍُ ضقتِ قْطؾبظی وبضقٌبؾی ٍ     

 زوتطی
قبّسیزوتط ثْطام   زفتط اؾبتیس هعوبضی    

ثیگیعلی اصغط   وبضقٌبؼ اهَض فطٌّگی    
اثطاّیوی عجبؼ زاًكىسُ هعوبضی اؾبتیس زفتط      

ذسازازظازُ-عؿىطی-آلبیبى ظهبًی  آثساضذبًِ ثرف ضیبؾت    
 -تسیي -وَپبیی -ذبًن ّب زوتط صبزلی

 زفتط ّیبت علوی ضقتِ قْطؾبظی    خوكیسی  

 وبضقٌبؼ آهَظـ هعوبضی    ضؾَل احوسی

ؾویعی فط هؿعَز  وبضقٌبؼ آهَظـ زوتطا ٍ اضقس هعوبضی    

یَؾفی ًطگؽ وبضقٌبؾی ًبپیَؾتِ هعوبضی ٍ قْطؾبظی آهَظـ      

 اًتظبهبت زاًكىسُ هعوبضی)ثطازضاى(    پطؾٌل اًتظبهبت

)ذَاّطاى(اًتظبهبت زاًكىسُ هعوبضی    پطؾٌل اًتظبهبت  

 دانشکده علوم پایه
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ظهبًیحؿیي -تطاثیاحوس   زفتط زاًكىسُ علَم پبیِ    
پغیبىاّبیط ٍاچیه زوتط هسیطعلَم پبیِزفتط       

خوكیسی علیزوتط  هسیطگطٍُ ضیبضی    

ضیبضی اؾبتیس گطٍُزفتط    اعضبء ّیبت علوی  

صسیمی زاٍز زوتط فیعیههسیطگطٍُ       
 هسیطگطٍُ قیوی    زوتط هحوسهْسی لیصطی

اصفْبًیًصط علی ذبىزوتط گطٍُ ظهیي قٌبؾیهسیط      
صبلحیي پیوبى-ذبًن ؾْیلیبى 8آظهبیكگبُ ظهیي قٌبؾی       

عجبعجبییهْطالؿبزات  2آظهبیكگبُ ظهیي قٌبؾی       

ٍالعیفطّبز   ضقتِ ّبی علَم پبیِ وبضقٌبؼ آهَظـ    
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 داوطکذٌ کطايرسی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

پیطؾتبًی اوجط زوتط  ضئیؽ زاًكىسُ وكبٍضظی    

ثْبضیثبثه   زفتط ضئیؽ ٍ هسیط زاذلی    

 آثساضذبًِ ضیبؾت    ؾعیس خَاًوطز

ؾلیوبًی علی زوتط گطٍُ ظضاعت ٍ اصالح ًجبتبتهسیط       

اؾسی حؿیٌعلی زوتط پػٍّكی زاًكىسُ  هسیط      

عىبقِلیال  )پبیبى ًبهِ(وبضقٌبؼ پػٍّكی      

حؿیٌی ًصتؾیس عجسالِ   ضئیؽ آهَظـ ٍ اضقسصٌبیع غصایی ٍ غیطُ    

لٌجطیؾعیس   وبضقٌبؼ آهَظـ وكبٍضظی    

ظلمی لطثبى  ثبیگبًی آهَظـ    

ٌّطخَ ًبصطزوتط گطٍُ علَم ذبنهسیط      

صٌبیع غصایی علَم ٍ گطٍُهسیط    زوتط ّبخط عجبؾی  
پَضؾری وتبیَى زوتط ثبغجبًی علَم گطٍُهسیط      

فطٍظًسُ اهیطزاٍضزوتط گطٍُ علَم زاهیهسیط      

گطٍُ فضبی ؾجعهسیط      
هحوَزی اؾوبعیلزوتط گطٍُ گیبُ پعقىیهسیط       

ؾطٍضی ًػاز ؾیس ثْطامزوتط  ضئیؽ هطوع تحمیمبت هغبلعبت آة    

ضهضبًی-زوتط احوسی  ّیبت علوی توبم ٍلت    
-للوىبضی-زوتط هسضؼ

عجبعجبیی-پیطؾتبًی  
 زفتط اؾبتیس علَم ثبغجبًی   

هٌْسؼ علی ثبثبیی-زوتط ًَضاًی  زفتط اؾبتیس صٌبیع غصایی    
هٌْسؼ ذؿطٍی-زوتط ظهیي زاض  زفتط اؾبتیس صٌبیع غصایی    

خْبزیهْكیس زوتط   زفتط اؾبتیس صٌبیع غصایی    
فبضل هحوسزوتط   زفتط اؾبتیس صٌبیع غصایی    

گلی هحوسزوتط  زفتط اؾبتیس صٌبیع غصایی    
خاللی ظًسزوتطعلیطضب   زفتط اؾبتیس گیبُ پعقىی    

هحوسی-خاللیبى احوسزوتط اؾبتیس علَم ذبنزفتط       
الْبم -عغبآثبزی هیتطازوتط

ثْبضلَییغیال -چبٍقی  
 زفتط اؾبتیس علَم ذبن   

فطیجب ذلیلی-ًبزضی زاٍززوتط  زفتط اؾبتیس علَم ثبغجبًی    
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 داوطکذٌ کطايرسی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

لحؿٌیااثَ  هحسّبزیزوتط  زفتط اؾبتیس هحیظ ظیؿت    
چوٌی عبعفِزوتط هحیظ ظیؿتهسیط گطٍُ       

 زفتط اؾبتیس هحیظ ظیؿت    زوتط هػگبى احوسی
ًبزضی هحوسضضبزوتط  زفتط اؾبتیس ظضاعت    

گل  احوسضضب زوتط-قوؽ هدیس زوتط

اصالح ًجبتبتزفتط اؾبتیس     پطٍض  

آظهبیكگبُ وبضقٌبؾبى  زفتط وبضقٌبؾبى آظهبیكگبُ    

فیطٍظُ فطظاز  ضئیؽ آظهبیكگبُ ّب    
اهبهی ثْطٍظ  آظهبیكگبُ پػٍّكی    

ضضبیی ًػازعلی   آظهبیكگبُ وبضتَگطافی    
تَالییبى احؿبى   آظهبیكگبُ علَم زاهی    

قیطٍاًیاعطج  هطین  8آظهبیكگبُ صٌبیع غصایی       

عالهِآهٌِ  2آظهبیكگبُ صٌبیع غصایی       

آل هظفط حجیت الِ 8آظهبیكگبُ قیوی       

لسضذَاُ ّبخط 2آظاهیكگبُ قیوی       

لبؾوی پیوبى  آظهبیكگبُ هیىطٍثیَلَغی    

ظازُ فالحخبثط  8آظهبیكگبُ ذبن قٌبؾی       

لغیفیحویسضضب  8آظهبیكگبُ فیعیه       

لغیفی حویسضضب  2آظهبیكگبُ فیعیه       
پَضؾری وتبیَى زوتط  آظهبیكگبُ گیبُ قٌبؾی    

ظهبًی غیٌب  آظهبیكگبُ حكطُ قٌبؾی    

تطاثیاحوس -ظهبًی حؿیي  زفتط اؾبتیس زاًكىسُ    
ّبقویحؿیي -ثطًدیبىاثَالفضل   آثساضذبًِ ّوىف زاًكىسُ    

ضخت پَضهعصَهِ   وتبثربًِ ٍ ؾبیت زاًكىسُ    
زاًكدَیی صٌبیع غصایی زفتط اًدوي ّبی علوی    -  

2آظهبیكگبُ ذبوكٌبؾی     خبثط فالح ظازُ  
پَیبى اهبهی   آظهبیكگبُ ظضاعت    
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 پژيَطکذٌ اصالح بذر
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

هطتضبیی ًػاز فطٍغزوتط ثصضضئیؽ هطوع تحمیمبت اصالح ٍ تَلیس       

ویمجبزیوَضٍـ   وبضقٌبؼ هطوع تحمیمبت    
التساضیعجسالطضب   ضئیؽ قطوت ًگیي ثصض    

گل آثبزیزوتطهطین    قطوت ًگیي ثصض    

 هؿئَل اهَض زاذلی    اوجط هكْسی

 هؿئَل گلربًِ    آلبی غالهی
ذعضپَضآلبی   ثیوبضی قٌبؾی    

حجیت الْی علی اٍلآثساضذبًِ عجمِ       
     

 قطب تزاوسژوشیش

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت
 لغت  تطاًؿػًعیع    زوتط اوجط پیطؾتبًی

 آظهبیكگبُ IVF    آلبی قفیعی
ثبلطیت اهلل ضحو  آظهبیكگبُ اتبق خَخِ    

ثبلطیضحوت اهلل   غًتیه    
 ABF    آلبی قفیعی

     

 گلخاوٍ َا

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت
خیحبًی ًػاز علی  گلربًِ قیكِ ای    

زّمبًیهصغفی   گلربًِ فضبی ؾجع    

ثبلطیبى هحوسضضب  هطوع آهَظـ تَلیسات گلربًِ ای    

زّمبًی هصغفی  هسیط هطوع آهَظـ تَلیسات گلربًِ ایی    

ثبلطیبى هحوسضضب ضظگلربًِ       

زّمبًیهصغفی   ضئیؽ فضبی ؾجع ٍ گلربًِ ّب    
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 مزکش رضذ
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ذسازازی الْبم  -  

 
 هطوع ضقس  

صفَیوبهطاى -اًصبضی علی  هطوع ضقس  

ؾتبیف ضعٌب  هطوع ضقس  

ّعاضُ ؾَمزفتط     آلبی ثٌیؿی  

     

  مُماوسزا
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

فعٍُ غالهحؿیي  

 

 

 

 پصیطـ هْوبًؿطا  

 ضئیؽ ذسهبت ٍ هؿئَل هْوبًؿطا  

 ساله غذاخًری

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

 آقپعذبًِ    پیوبًىبض

 اًجبض هَاز غصایی    پیوبًىبض

 ضؾتَضاى فدط    آلبی اؾوبعیلی

 مسجذ ي کتابخاوٍ مزکشی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

اثطاّیوی ضضب  ضئیؽ وتبثربًِ    
خعفطی ظازُ-ضثبًی -ًَضٍظی  وتبثربًِ ّوىف    

 هٌصَضُ-هظبّطی علی اصغط

 زٍؾتبًی
عجمِ ثبالوتبثربًِ      

چٌگبًیبىهحوسحؿیي   (اهَض پبیبى ًبهِ ّبوتبثربًِ)    
ذبًن ثْطاهی-ضیبئیذبًن   وتبثربًِ)ثرف فٌی(    

 هؿدس )ذَاّطاى(    -
 هؿدس )ثطازضاى(    -
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 ساله فزديسی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ضحوبًی اؾوبعیل  ؾبلي فطزٍؾی    

  هؿئَلیي وٌىَض
 

 اتبق لطًغیٌِ  

  
     

 خًابگاٌ خًاَزان
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

 

صوسیبى فطحٌبظ  

 

 

 

   

   ؾطپطؾت ذَاثگبُ
  

 سًلٍ َای عمزان
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

پَضحبخی ضؾَل  وبضگبُ عوَهی هىبًیه    

پَضحبخی ضؾَل  وبضگبُ عوَهی هعوبضی    

 ؾَلِ عوطاى )ثرف ثتي(    -

غیَضحؿیي  اظهبیكگبُ(ؾَلِ عوطاى)ثرف       

 ؾَلِ عوطاى)ثرف آظهبیكگبُ(    -

 زفتط اؾبتیس عوطاى    -

 تعايوی مصزف
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

هحؿٌی هحوَز  هسیط تعبًٍی    
آلبی اوجطی-ظهبًی ضیحبًِ  صٌسٍق زاض تعبًٍی    

 فبوؽ تعبًٍی    -

 ضئیؽ ّیبت هسیطُ تعبًٍی    هدیس ووبلی
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 اوتظامات
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

عجبعجبئیهحوسضضب   ضئیؽ ازاضُ اًتظبهبت    

عجسالْی هحؿي    
 

 
 

 زثیطذبًِ اًتظبهبت

   پطؾٌل اًتظبهبت

 

 
 

 اًتظبهبت زضة ٍضٍزی

 

 پطؾٌل اًتظبهبت

 

 
 

 
 

 
 

 اًتظبهبت زضة ذطٍخی

 

 اًتظبهبت زاًكىسُ وكبٍضظی    پطؾٌل اًتظبهبت

وكبٍضظی)ذَاّطاى(اًتظبهبت زاًكىسُ     پطؾٌل اًتظبهبت  

 اًتظبهبت زاًكىسُ پطؾتبضی هبهبئی    پطؾٌل اًتظبهبت

 اًتظبهبت زاًكىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبئی)ذَاّطاى(    پطؾٌل اًتظبهبت

پعقىیزاًكىسُ زًساًاًتظبهبت     پطؾٌل اًتظبهبت  

ذطزاز(81زاًكىسُ علَم پبیِ) اًتظبهبت    پطؾٌل اًتظبهبت  

 اًتظبهبت تبالض اهیطوجیط    پطؾٌل اًتظبهبت

 اًتظبهبت زاًكىسُ علَم تطثیتی    پطؾٌل اًتظبهبت

 اًتظبهبت زاًكىسُ حمَق ٍ علَم اًؿبًی    پطؾٌل اًتظبهبت

زاًكىسُ علَم اًؿبًی )ذَاّطاى(اًتظبهبت     پطؾٌل اًتظبهبت  

 اًجبض ازاضُ اًتظبهبت    پطؾٌل اًتظبهبت

عوَآلبیی هحوس  

 

   
 

 ٍاحس تطافیه 

 

 اًتظبهبت زاًكىسُ هعوبضی    پطؾٌل اًتظبهبت

(اًتظبهبت زاًكىسُ هعوبضی)ذَاّطاى    پطؾٌل اًتظبهبت  

 اًتظبهبت ؾبذتوبى اًسیكِ    پطؾٌل اًتظبهبت

 هؿئَلیي قیفت    پطؾٌل اًتظبهبت

 اتبق هبًیتَضیٌگ    پطؾٌل اًتظبهبت

 اًتظبهبت پػٍّكىسُ هطوعی    پطؾٌل اًتظبهبت

     

24 



 اوبار
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

عوطاى پَض حویسضضب  ضئیؽ اًجبض    

وطیوی علیطضب  اًجبضزاضی)لغعبت آظهبیكگبّی(    

فبعوی ؾیسضضب  اًجبضزاضی)هصبلح(    

ّبقویبى هؿعَز  اًجبضزاضی)وتبة(    

 اًجبضزاضی    خَاز غالهی

وبقی علی  ذسهبت اًجبض    

 ؾَلِ اًجبض )وتبة(     -

 ؾَلِ اًجبض)هصبلح(    -

     

     

     

     

داوطجًیی َایوُاد  
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت
 پبیگبُ قْیس چوطاى )ؾبذتوبى ثؿیح(    آلبی وطیوی

 ؾبذتوبى ثؿیح اتبق ذَاّطاى    ثؿیح

 ؾبذتوبى ثؿیح اتبق ثطازضاى    ثؿیح

 پبیگبُ ثؿیح اهبم حؿیي    ثؿیح

 ّیئت العّطا ؾبذتوبى فسن    ثؿیح

 تكىل اهیطالوَهٌیي     ثؿیح

ثؿیح حضطت ظیٌت زاًكىسُ پطؾتبضیپبیگبُ     ثؿیح  

 پبیگبُ ثؿیح قْیس هغْطی زاًكىسُ علَم اًؿبًی    ثؿیح

 تكىل الغسیط    ؾعیس قطیفی

 تكىل الغسیط    ؾعیس قطیفی
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 وقلیٍ
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

ثبضثبظیبى هحوسعلی  ضئیؽ ازاضُ ًملیِ    

قفیعی ضضب  زفتط ًملیِ    

اضٍخی علی  زفتط ًملیِ    

 آثساضذبًِ ثرف ًملیِ    پطؾٌل ًملیِ

 تاکسی تلفىی
 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

  آلبی قْطیبضی
 

 تبوؿی تلفٌی  

 باوک ملی

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

 ضئیؽ ثبًه هلی    آلبی زاًكوٌس

 

 وبضهٌساى ثبًه

 
 
 

 
 

 
 

 ثبًه هلی

 تلفٌجبًه    -

 صىذيق سزيش مُز

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

اثطاّیوی هحؿي  صٌسٍق ؾطٍـ هْط    

 سایز مزاکش

 عٌَاى زاذلی هؿتمین قْطی هكرصبت

 ضؾتَضاى فدط    آلبی اؾوبعیلی

 تبالض هغْطی    -

طیگذبًن عؿ  ولجِ گل    

 وبًىؽ ّوطاُ اٍل    آلبی هحوسی
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