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ٍصاست ًیشٍ
پظٍّـگاُ ًیشٍ
ػاصهاى اًشطی اتوی ایشاى
پظٍّـگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّؼتِای
ػاصهاى َّاؿٌاػی
ػاصهاى تٌظین همشسات ٍ استثاطات سادیَیی
ػاصهاى ثثت احَال کـَس
ػاصهاى ثثت اػٌاد ٍ اهالن کـَس
ًیشٍی اًتظاهی خوَْسی اػالهی ایشاى
ٍصاست دفاع ٍ پـتیثاًی ًیشٍّای هؼلح -پاکؼاصی هیادیي هیي تا ّواٌّگی ٍصاست کـَس
ػتاد هشکضی ساّیاى ًَس کـَس
گوشن خوَْسی اػالهی ایشاى
ػاصهاى هلی اػتاًذاسد
ٍصاست خْاد کـاٍسصی
ػاصهاى داهپضؿکی کـَس
هَػؼِ ػشم ػاصی ساصی
آهَصؿکذُ هحیط صیؼت
ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی
داًـگاُ لن
داًـگاُ تْشاى
پشدیغ فاساتی داًـگاُ تْشاى -لن
داًـگاُ تْشاى  -هدتوغ آهَصؽ ػالی اتَسیحاى
داًـگاُ تْشاى  -داًـکذُ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی
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داًـگاُ تْشاى -داًـکذُ فٌی فَهي
داًـگاُ تْشاى -داًـکذُ چَکا
داًـگاُ تْشاى -داًـکذُ ػلَم ٍ فٌَى ًَیي
داًـگاُ تْشاى-پشدیغ داًـکذُ ّای فٌی
داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
داًـگاُ الضّشا(ع)0
داًـگاُ فشصاًگاى ػوٌاى (ٍیظُ خَاّشاى)1
داًـگاُ تیي الوللی اهام خویٌی (سُ)1
داًـگاُ تیيالوللی اهام خویٌی(سُ) -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی تاکؼتاى
هشکض آهَصؽ ػالی فٌی ٍ هٌْذػی تَئیي صّشا
داًـگاُ تَػلی ػیٌا
داًـگاُ تَػلی ػیٌا-آهَصؿکذُ کثَدس آٌّگ
داًـگاُ تَػلی ػیٌا-داًـکذُ هذیشیت سصى
داًـگاُ تَػلیػیٌا  -داًـکذُ صٌایغ غزایی تْاس
داًـگاُ تَػلیػیٌا  -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی تَیؼشکاى
داًـگاُ هالیش
هدتوغ آهَصؽػالی فاطویِ ًْاًٍذ(ٍیظُ دختشاى)1
داًـگاُ ػیذ خوال الذیي اػذآتادی
داًـگاُ ؿیشاص
داًـگاُ ؿیشاص  -هشکض آهَصؽ ػالی هشٍدؿت
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داًـگاُ ؿیشاص  -هشکض آهَصؽ ػالی آتادُ
داًـگاُ ػلواى فاسػی (کاصسٍى)1
داًـگاُ صٌؼتی ؿیشاص
داًـگاُ ٌّش ؿیشاص
داًـکذُ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی داساب
داًـگاُ فؼا
هشکض آهَصؽ ػالی فیشٍصآتاد
هشکض آهَصؽ ػالی اػتْثاى
هشکض آهَصؽ ػالی الهشد
هشکض آهَصؽ ػالی اللیذ
هشکض آهَصؽ ػالی الس
هشکض آهَصؽ ػالی هوؼٌی
داًـگاُ صٌؼتی اصفْاى
داًـگاُ ؿْشکشد
هدتوغ آهَصؽ ػالی فاسػاى
داًـگاُ فشدٍػی هـْذ
داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی گلثْاس
هشکض آهَصؽ ػالی کاؿوش (ٍیظُ پؼشاى)1
داًـگاُ ًیـاتَس
داًـگاُ هٌْذػی فٌاٍسیّای ًَیي لَچاى
داًـگاُ تشتت حیذسیِ
داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی فٌاٍسی ّای ًَیي ػثضٍاس حضشت صیٌة (ٍیظُ خَاّشاى)1
داًـکذُ کـاٍسصی ٍ داهپشٍسی تشتت خام
هدتوغ آهَصؽ ػالی گٌاتاد
داًـگاُ صٌؼتی ؿشیف
داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی گلپایگاى
داًـگاُ تثشیض
داًـگاُ تثشیض -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی هیاًِ
داًـگاُ تثشیض -داًـکذُ کـاٍسصی اّش
داًـگاُ تثشیض -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی هشًذ
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داًـگاُ تٌاب
داًـگاُ هحمك اسدتیلی
داًـگاُ هحمك اسدتیلی-داًـکذُ فٌاٍسیّای ًَیي ًویي
داًـگاُ هحمك اسدتیلی -داًـکذُ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی هغاى
داًـگاُ هحمك اسدتیلی -داًـکذُ کـاٍسصی هـکیيؿْش
داًـگاُ هشاغِ
داًـگاُ اصفْاى
داًـکذُ سیاضی ٍ کاهپیَتش خَاًؼاس
هشکض آهَصؽ ػالی ؿْشضا
داًـگاُ ٌّش اصفْاى
داًـگاُ ؿْیذ چوشاى اَّاص
داًـگاُ صٌؼتی خٌذی ؿاپَس
داًـگاُ صٌؼتی خاتن االًثیاء (ف) تْثْاى
داًـگاُ صٌؼتی ؿْذای َّیضُ
داًـگاُ ػلَم ٍ فٌَى دسیائی خشهـْش
داًـگاُ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ساهیي (خَصػتاى)1
داًـگاُ گیالى
داًـگاُ گیالى -داًـکذُ هٌاتغ طثیؼی داًـگاُ گیالى
داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی ؿشق گیالى
داًـگاُ لشػتاى
داًـگاُ لشػتاى -هشکض آهَصؽ ػالی ًَسآتاد
داًـگاُ لشػتاى -هشکض آهَصؽ ػالی کَّذؿت
داًـگاُ لشػتاى -هشکض آهَصؽػالی پلذختش
داًـگاُ لشػتاى -هشکض آهَصؽػالی الـتش
داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش کشهاى
داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش کشهاى -هدتوغ آهَصؽ ػالی تافت
داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش-هشکض اهَصؽ ػالی کـاٍسصی تشدػیش
داًـگاُ صٌؼتی ػیشخاى
هدتوغ آهَصؽ ػالی تن
هدتوغ آهَصؽ ػالی صسًذ
داًـگاُ تحصیالت تکویلی صٌؼتی ٍ فٌاٍسی پیـشفتِ کشهاى
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داًـگاُ خیشفت
داًـگاُ ساصی
داًـگاُ ساصی  -آهَصؿکذُ فٌی ٍ هٌْذػی اػالم آتاد غشب
داًـگاُ ساصی -داًـکذُ هذیشیت ٍ حؼاتذاسی خَاًشٍد
داًـگاُ ساصی -داًـکذُ کـاٍسصی ػٌمش
داًـگاُ کشدػتاى
داًـگاُ کشدػتاى -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی ٍ ػلَم پایِ تیداس
داًـگاُ ػالهِ طثاطثایی
داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى
داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى -داًـکذُ صٌؼت ٍ هؼذى خاؽ
هدتوغ آهَصؽػالی ػشاٍاى
داًـگاُ ٍالیت
داًـگاُ صاتل
داًـگاُ دسیاًَسدی ٍػلَم دسیایی چاتْاس
داًـگاُ هاصًذساى
داًـگاُ هاصًذساى -داًـکذُ هیشاث فشٌّگی ٍ گشدؿگشی ًَؿْش
داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ػاسی
داًـگاُ تخصصی فٌاٍسیّای ًَیي آهل
داًـگاُ صٌؼتی ًَؿیشٍاًی تاتل
داًـگاُ یضد
داًـگاُ آیت الِ حائشی هیثذ
داًـگاُ اسدکاى
داًـگاُ ٌّش
داًـگاُ خَاسصهی
داًـگاُ کاؿاى
داًـگاُ کاؿاى -داًـکذُ هٌاتغ طثیؼی ٍ ػلَم صهیي آساى ٍ تیذگل
داًـگاُ کاؿاى  -پشدیغ خَاّشاى
داًـگاُ اسان
هشکض آهَصؽ ػالی هحالت (ٍیظُ پؼشاى)1
داًـگاُ حکین ػثضٍاسی
داًـگاُ ؿْیذ هذًی آرستایداى
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داًـگاُ ؿاّذ
داًـگاُ صٌؼتی خَاخِ ًصیشالذیي طَػی
داًـگاُ داهغاى
داًـگاُ تشتیت هذسع
داًـگاُ تشتیت هذسعٍ-احذّای تیي الولل
داًـگاُ صٌؼتی اهیشکثیش
داًـگاُ اهیشکثیش -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی گشهؼاس
داًـگاُ تفشؽ
داًـگاُ اسٍهیِ
داًـگاُ اسٍهیِ -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی خَی
داًـگاُ اسٍهیِ  -هشکض آهَصؽ ػالی ؿْیذ تاکشی هیاًذٍآب
داًـگاُ اسٍهیِ  -هشکض آهَصؽ ػالی تَکاى
داًـگاُ ایالم
داًـگاُ صٌؼتی ػٌْذ
داًـگاُ صٌؼتی ػٌْذ-آهَصؿکذُ فٌی ٍسصلاى
داًـگاُ ّشهضگاى
داًـگاُ ّشهضگاى  -هدتوغ آهَصؽ ػالی هیٌاب
داًـگاُ ٌّش اػالهی تثشیض
داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى
داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ًَس
داًـگاُ صٌؼتی اسان
داًـگاُ ػلن ٍ فٌاٍسی هاصًذساى(تْـْش)
داًـگاُ تیشخٌذ
داًـگاُ تیشخٌذ -آهَصؿکذُ کـاٍسصی ػشتیـِ
داًـگاُ تیشخٌذ -آهَصؿکذُ کـاٍسصی ػشایاى
داًـگاُ فٌی ٍ هٌْذػی فشدٍع
داًـگاُ تضسگوْش لائٌات
داًـگاُ صٌؼتی تیشخٌذ
داًـگاُ یاػَج
هدتوغ داًـگاّی گچؼاساى
داًـگاُ یاػَج -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی چشام
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داًـگاُ تدٌَسد
هدتوغ آهَصؽػالی فٌی ٍ هٌْذػی اػفشایي
داًـکذُ کـاٍسصی ؿیشٍاى
داًـگاُ پیام ًَس
داًـگاُ پیام ًَس-ؿثکِ داًـگاُ ّای هداصی(َّؿوٌذ)خْاى اػالم
داًـگاُ صٌؼتی ؿاّشٍد
داًـگاُ صًداى
داًـگاُ صًداى -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی اتْش
داًـگاُ ػوٌاى
داًـگاُ ػوٌاى -آهَصؿکذُ داهپضؿکی ؿْویشصاد
داًـگاُ ػوٌاى  -داًـکذُ سٍاًـٌاػی ٍ ػلَم تشتیتی هْذیؿْش
داًـگاُ گشهؼاس
داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى
داًـگاُ گٌثذ
داًـگاُ گٌثذ -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی هیٌَ دؿت
داًـگاُ گٌثذ -داًـکذُ ػلَم اًؼاًی آصاد ؿْش
داًـگاُ خلیح فاسع
داًـگاُ خلیح فاسع-داًـکذُ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی تشاصخاى
داًـگاُ خلیح فاسع -داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی خن
هشکض آهَصؽ ػالی تحصیالت تکویلی دس ػلَم پایِ صًداى
داًـگاُ ٍلیؼصش (ػح ) سفؼٌداى
داًـگاُ صٌؼتی کشهاًـاُ
داًـگاُ صٌؼتی ّوذاى
داًـگاُ صٌؼتی اسٍهیِ
داًـگاُ آیِ الِ الؼظوی تشٍخشدی (سُ)0
داًـگاُ خْشم
داًـگاُ گلؼتاى
داًـگاُ گلؼتاى -هدتوغ آهَصؽ ػالی ػلیآتاد کتَل
داًـکذُ ػلَم اًؼاًی حضشت هؼصَهِ(ع)1
داًـگاُ صٌؼتی لن
داًـگاُ کَثش ٍ( -یظُ خَاّشاى)1
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داًـکذُ ػلَم اًؼاًی حضشت ًشخغ (ع)1
ػاصهاى آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای
داًـگاُ خاهغ ػلوی  ،کاستشدی
ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ سدیفّای تاتؼِ
دتیشخاًِ ؿَسای ػالی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
ػاصهاى هذاسع غیش دٍلتی ٍ تَػؼِ هـاسکت ّای هشدهی
ػاصهاى پظٍّؾ ٍ تشًاهِ سیضی آهَصؿی
پظٍّـگاُ هطالؼات آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
داًـگاُ ؿْیذ سخایی
ػاصهاى ًَػاصی ،تَػؼِ ٍ تدْیض هذاسع کـَس
داًـگاُ فشٌّگیاى
داًـگاُ فٌی ٍ حشفِ ای
ػاصهاى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتثٌایی
ػاصهاى ًْضت ػَاد آهَصی
هَػؼِ ػلوی  -کاستشدی صٌؼت آب ٍ تشق
هَػؼِ ػلوی  -کاستشدی خْاد کـاٍسصی
هَػؼِ ػلوی -کاستشدی هْاست
پظٍّـگاُ هیشاث فشٌّگی ٍ گشدؿگشی
ػاصهاى صذا ٍ ػیوای خوَْسی اػالهی ایشاى

