
 هٌْذػی هَاد ٍ هتبلَسطیوبسؿٌبػی پیَػتِ ثشًبهِ تشهی سؿتِ 
 

 ٍاحذ 140
 ٍاحذ 20دسٍع اختیبسی:  ٍاحذ 68 :دسٍع تخصصی ٍاحذ 30دسٍع پبیِ:  ٍاحذ 22دسٍع عوَهی: 

 ٍاحذ دسػی الضاهی اػت 140عالٍُ ثش آؿٌبیی ثب لشائت ٍ سٍخَاًی لشآى وشین  ٍ ٍصبیبی اهبم )سُ(  گزساًذى دسٍع 

 

 1تشم  2تشم  3تشم  4تشم  5تشم  6تشم  7تشم  8م تش

 ٍاحذ 17 ٍاحذ 18 ٍاحذ 17 ٍاحذ 18 ٍاحذ 20 ٍاحذ 20 ٍاحذ 20 ٍاحذ 10

 پشٍطُ وبسؿٌبػی

 ٍاحذ  )عولی( 3

 فٌی ٍ علوی هطبلت اًتمبلپیؾ ًیبص: 

 داًؾ خبًَادُ ٍ جوعیت

 ٍاحذ 2

 -پیؾ ًیبص: 

 تفؼیش هَضَعی ًْج الجالغِ

 ٍاحذ 2

 -: پیؾ ًیبص

 تبسیخ ٍ توذى اػالهی

 ٍاحذ 2

 -پیؾ ًیبص: 

 اًمالة اػالهی

 ٍاحذ 2

 -پیؾ ًیبص: 

 اخالق اػالهی

 ٍاحذ 2

 -پیؾ ًیبص: 

 2اًذیـِ اػالهی

 ٍاحذ 2

 1پیؾ ًیبص: اًذیـِ اػالهی

 1اًذیـِ اػالهی 

 ٍاحذ 2

 -پیؾ ًیبص: 

 وبسآهَصی

 ٍاحذ  )عولی( 1

 ٍاحذ 100پیؾ ًیبص: گزساًذى 

 ش آٌّیتَلیذ فلضات غی

 ٍاحذ  3

 اصَل پیشٍ  ٍ اصَل  ّیذسٍپیؾ ًیبص: 

 هحبػجبت عذدی

 ٍاحذ 2

 وبهپیَتش ػبصی ثشًبهِ ٍ هجبًیپیؾ ًیبص: 

 هجبًی ٍ ثشًبهِ ػبصی وبهپیَتش

 ٍاحذ 2

 -پیؾ ًیبص: 

 اًگلیؼی 

 ٍاحذ 3

 -پیؾ ًیبص: 

 هعبدالت دیفشاًؼیل

 ٍاحذ 2

 2پیؾ ًیبص: سیبضی عوَهی

 2تشثیت ثذًی

 لی(ٍاحذ  )عو 1

 1پیؾ ًیبص: تشثیت ثذًی

 1تشثیت ثذًی

 ٍاحذ  )عولی( 1

 -پیؾ ًیبص: 

 هَاد هشوت

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 80پیؾ ًیبص: گزساًذى 

 آصهبیـگبُ  تَلیذ فلضات

 ٍاحذ  )عولی( 1

 اصَل پیشٍ  ٍ اصَل  ّیذسٍپیؾ ًیبص: 

 آصهبیـگبُ اًجوبد ٍ  سیختِ گشی

 ٍاحذ  )عولی( 1

 گشی سیختِ ٍ اًجوبد اصَلپیؾ ًیبص: 

 عولیبت حشاستی

 ٍاحذ 2

 1 هَاد فیضیىی پیؾ ًیبص: هتبلَسطی

 سیبضی هٌْذػی

 ٍاحذ 3

 پیؾ ًیبص: هعبدالت دیفشاًؼیل

 2آصهبیـگبُ فیضیه

 ٍاحذ )عولی( 1

 2پیؾ ًیبص: فیضیه

 2سیبضی عوَهی

 ٍاحذ 3

 1پیؾ ًیبص: سیبضی عوَهی

 ادثیبت فبسػی

 ٍاحذ 3

 -پیؾ ًیبص: 

 یطشاحی ٍ اًتخبة هَاد هٌْذػ

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 100پیؾ ًیبص: گزساًذى 

 صثبى تخصصی

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 80پیؾ ًیبص: گزساًذى 

 تَلیذ آّي ٍ فَالد

 ٍاحذ  2

 پیشٍهتبلَسطی پیؾ ًیبص: اصَل

 ػیٌتیه هَاد

 ٍاحذ 2

 1پیؾ ًیبص: تشهَدیٌبهیه هَاد 

 پذیذُ ّبی اًتمبل

 ٍاحذ 2

 پیؾ ًیبص: هعبدالت دیفشاًؼیل

 وبسگبُ عوَهی

 عولی(ٍاحذ  ) 1

 -پیؾ ًیبص: 

 1آصهبیـگبُ فیضیه

 ٍاحذ )عولی( 1

 1پیؾ ًیبص: فیضیه

 1سیبضی عوَهی

 ٍاحذ 3

 -پیؾ ًیبص: 

 الیِ ّبی ًبصن

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 120پیؾ ًیبص: گزساًذى 

 سٍؿْبی ؿٌبػبیی ٍ آًبلیض هَاد

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 100پیؾ ًیبص: گزساًذى 

 اصَل ؿىل دّی هَاد

 ٍاحذ  3

 1 هَاد ىیهىبًی پیؾ ًیبص: خَاف

 اصَل اًجوبد ٍ سیختِ گشی

 ٍاحذ 2

 1 هَاد فیضیىی هتبلَسطیپیؾ ًیبص: 

 1تشهَدیٌبهیه هَاد 

 ٍاحذ 3

 پیؾ ًیبص: ؿیوی فیضیه هَاد

 ؿیوی فیضیه هَاد

 ٍاحذ 3

 2سیبضی 1پیؾ ًیبص: فیضیه

 2فیضیه

 ٍاحذ 3

 1پیؾ ًیبص: فیضیه

 1فیضیه

 ٍاحذ 3

 -پیؾ ًیبص: 

 

 اًتمبل هطبلت علوی ٍ فٌی

 ٍاحذ 1

 ٍاحذ 100پیؾ ًیبص: گزساًذى 

 1 آصهبیـگبُ خَاف هىبًیىی

 ٍاحذ  )عولی( 1

 1 هَاد هىبًیىی پیؾ ًیبص: خَاف

 اصَل پیشٍهتبلَسطی

 ٍاحذ 2

 1پیؾ ًیبص: تشهَدیٌبهیه هَاد 

 1خَاف هىبًیىی هَاد 

 ٍاحذ 3

 پیؾ ًیبص: هىبًیه هَاد

 هىبًیه هَاد

 ٍاحذ 2

 پیؾ ًیبص: ایؼتبیی

 وی عوَهیآصهبیـگبُ ؿی

 ٍاحذ )عولی( 1

 پیؾ ًیبص: ؿیوی عوَهی

 ؿیوی عوَهی

 ٍاحذ 3

 -پیؾ ًیبص: 

 

 هٌْذػی ػطح ٍ پَؿؾ ّب

 ٍاحذ  3

 ػطح هٌْذػی پیؾ ًیبص: اصَل

 اصَل هٌْذػی ػطح

 ٍاحذ 2

 هَاد حفبظت ٍ خَسدگیپیؾ ًیبص: 

 اصَل ّیذسٍهتبلَسطی

 ٍاحذ 2

 1پیؾ ًیبص: تشهَدیٌبهیه هَاد 

 ٌْذػی ثشقآصهبیـگبُ هجبًی ه

 ٍاحذ 1

 پیؾ ًیبص: هجبًی هٌْذػی ثشق

 هجبًی هٌْذػی ثشق

 ٍاحذ 3

 2پیؾ ًیبص: فیضیه

 ًمـِ وـی صٌعتی

 عولی( –ٍاحذ  )ًظشی  2

 -پیؾ ًیبص: 

آؿٌبیی ثب تبسیخچِ ٍ هجبًی 

 هٌْذػی هَاد ٍ هتبلَسطی

 ٍاحذ 2

 -پیؾ ًیبص: 

 

 2تشهَدیٌبهیه هَاد 

 ٍاحذ 2

 1 هَاد پیؾ ًیبص: تشهَدیٌبهیه

 جَؿىبسی ٍ اتصبل هَاد

 ٍاحذ 3

 گشی سیختِ ٍ اًجوبد اصَلپیؾ ًیبص: 

 ػشاهیىْب ٍ دیشگذاصّب

 ٍاحذ 2

 1 هَاد فیضیىی هتبلَسطیپیؾ ًیبص: 

آصهبیـگبُ هتبلَگشافی ٍ 

 1سیضػبختبس هَاد 

 ٍاحذ  )عولی( 1

 1 هَاد فیضیىی هتبلَسطیپیؾ ًیبص: 

 1هتبلَسطی فیضیىی هَاد 

 ٍاحذ   3

 آصهبیـگبُ ٍ ثلَسؿٌبػی پیؾ ًیبص: 

 ثلَسؿٌبػی ٍ آصهبیـگبُ

 عولی( –ٍاحذ  )ًظشی  3

 پیؾ ًیبص:  ؿیوی عوَهی

 

 

 خَسدگی ٍ اوؼیذاػیَى

 ٍاحذ 2

 هَاد حفبظت ٍ خَسدگیپیؾ ًیبص: 

 آصهبیـگبُ  عولیبت حشاستی

 ٍاحذ  )عولی( 1

 پیؾ ًیبص:  عولیبت حشاستی

 خَسدگی ٍ حفبظت هَاد

 ٍاحذ 2

 1یٌبهیه هَاد پیؾ ًیبص: تشهَد

  

 ایؼتبیی

 ٍاحذ 2

 1پیؾ ًیبص: فیضیه

 

 

 ؿیوی تجضیِ ٍ آصهبیـگبُ

 عولی( –ٍاحذ  )ًظشی  3

 پیؾ ًیبص:  ؿیوی عوَهی

 الىتشٍؿیوی صٌعتی

 ٍاحذ 2

 الىتشٍؿیوی پیؾ ًیبص: اصَل

 اصَل الىتشٍؿیوی

 ٍاحذ 2

 1 هَاد پیؾ ًیبص: تشهَدیٌبهیه

    

 
 
 
 
 
 


