
 

                                                فلضات رٍة - هتبلَسطی فٌبٍسیهٌْذػی  ًبپیَػتِ وبسؿٌبػیثشًبهِ تشهی سؿتِ 
 

 ٍاحذ 79
 ٍاحذ 9: ججشاًی )اختیبسی(دسٍع  ٍاحذ 31 :دسٍع تخصصی ٍاحذ 9دسٍع پبیِ:  ٍاحذ 19دسٍع اصلی:  ٍاحذ 11دسٍع عوَهی: 

 .اػت الضاهی هزوَس دسٍع ثش عالٍُ اًذ ًگزساًذُ سا ْبآً وبسداًی دٍسُ دس وِ داًـجَیبًی ثشای  اهبم ٍصبیبی ،لشآى ثب آؿٌبیی ،جوعیت ٍ خبًَادُ داًؾ  دسٍع اخز
 

 1تشم  2تشم  3تشم  4تشم 

 ٍاحذ 19 ٍاحذ 20 ٍاحذ 20 ٍاحذ 20

  دس فلضات یذاػیَىٍ اوؼ یاصَل خَسدگ

 ٍاحذ{ 2}

 یٌبهیهتشهَدپیؾ ًیبص: 

  اًتمبل حشاست

 ٍاحذ{ 3}

 یوبسثشد یبضیسپیؾ ًیبص: 

 فیضیه الىتشیؼیتِ ٍ هغٌبطیغ

 حذ{ٍا 3}

 -پیؾ ًیبص:  

 1سیبضی

 ٍاحذ{ 3}

 -پیؾ ًیبص:  

 یدائو یدس لبلجْب یگش یختِوبسگبُ س

 ٍاحذ{ 1}

 یٌیَمآلَه یگش یختِس یوبسگبُ تخصصپیؾ ًیبص: 

 یبطّبفلضات ٍ آل یىیهىبً یهتبلَسط

 ٍاحذ{ 2}

 ٍ همبٍهت هصبلح یهاػتبتپیؾ ًیبص: 

 سیبضی وبسثشدی

 ٍاحذ{ 3}

 -پیؾ ًیبص:  

 2سیبضی عوَهی

 ٍاحذ{ 3}

 -پیؾ ًیبص:  

 یَتشثِ ووه وبهپ یٍ هذل ػبص یطشاح

 ٍاحذ{ 2}

 یدائو یدس لبلجْب یگش یختِوبسگبُ سپیؾ ًیبص: 

 یٌبهیهتشهَد

 ٍاحذ{ 3}

 یضیهف یویؿپیؾ ًیبص: 

  ٍ همبٍهت هصبلح یهاػتبت

 ٍاحذ{ 3}

 2یعوَه یبضیسپیؾ ًیبص: 

 وشیؼتبلَگشافی

 ٍاحذ{ 3}

 -پیؾ ًیبص:  

 رٍة یوَسُ ّب یوبسگبُ ػبخت ٍ ًگْذاسٍ  یتىٌَلَط

 ٍاحذ{ 2}

 -پیؾ ًیبص:  

 چذى یگش یختِوبسگبُ س

 ٍاحذ{ 1}

  2یگش یختِسپیؾ ًیبص: 

 ؿیوی فیضیه 

 ٍاحذ{ 3}

 2یعوَه یبضیسپیؾ ًیبص: 

 (یشآٌّیغ یبطّبی)آل 2یضیىیف یهتبلَسط

 ٍاحذ{ 3}

 -پیؾ ًیبص:  

 یوبسگبُ لبلت ػبص

 ٍاحذ{ 1}

 -پیؾ ًیبص:  

 فَالد یگش یختُِ سوبسگب

 ٍاحذ{ 1}

 2یگش یختِسپیؾ ًیبص: 

 دگشگًَی فبصّب )ًفَر( 

 ٍاحذ{ 2}

  2یضیىیف یهتبلَسطپیؾ ًیبص: 

 یگش یختِاصَل س

 ٍاحذ{ 2}

 -پیؾ ًیبص:  

 (یوو یِفلضات )تجض یِتجض یـگبُآصهب

 ٍاحذ{ 1}

 -پیؾ ًیبص:  

 یـگبُ اًجوبد فلضات ٍ آصهب

 ٍاحذ{ 2}

  3یگش یختِسپیؾ ًیبص: 

 2یهتبلَگشاف یـگبُآصهب

 ٍاحذ{ 1}

  2یضیىیف یهتبلَسطپیؾ ًیبص: 

 )چذى ٍ فَالد( 2یگش یختِس

 ٍاحذ{ 2}

 -پیؾ ًیبص:  

 یٍ فٌ یاًتمبل هطبلت علوسٍؽ 

 ٍاحذ{ 1}

 یـتشٍاحذ ٍ ث 50گزساًذى پیؾ ًیبص: 

 ّب یچٍِ ػبخت هبّ یتىٌَلَط

 ٍاحذ{ 2}

 3یگش یختِسپیؾ ًیبص: 

 (یشآٌّیغ یبطّبی)آل 3یگش یختِس

 ٍاحذ{ 2}

  2یگش یختِسپیؾ ًیبص: 

 2یاػاله یـِاًذ

 ٍاحذ{ 2}

 1یاػاله یـِاًذپیؾ ًیبص: 

 وبسآهَصی

 ٍاحذ{ 3}

 یـتشٍاحذ ٍ ث 50گزساًذى پیؾ ًیبص: 

 یٌیَهیآلَهی آلیبطّبی پبیِ گش یختِس یوبسگبُ تخصص

 ٍاحذ{ 2}

 3یگش یختِسپیؾ ًیبص: 

 یىیٍ پالػت یفلض یوبسگبُ ػبخت هذلْب

 ٍاحذ{ 1}

 -پیؾ ًیبص:  

 2یثذً یتتشث

 ٍاحذ{ 1}

 -پیؾ ًیبص:  

 پشٍطُ

 ٍاحذ{ 3}

 یـتشٍاحذ ٍ ث 50گزساًذى پیؾ ًیبص: 

 ی آلیبطّبی پبیِ هؼیگش یختِس یوبسگبُ تخصص

 ٍاحذ{ 2}

 3یگش یختِسپیؾ ًیبص: 

  صذس اػالم یلیتحل یختبس

 ٍاحذ{ 2}

 -پیؾ ًیبص:  

 

 یشاىا یاًمالة اػاله

 ٍاحذ{ 2}

 -ؾ ًیبص:  پی

 تفؼیش هَضَعی ًْج الجالغِ

 ٍاحذ{ 2}

 -پیؾ ًیبص:  

  

 یشاىفشٌّگ ٍ توذى اػالم ٍ ا یختبس

 ٍاحذ{ 2}

 -پیؾ ًیبص:  

   

 
 


