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 ی و �بارزه با �ق��نا�تاد �مام ��ره �نا�ی �ش� د��ر ��مد ��ن کایدی  : �د� ��وه 

 :ا�ضای �یات ع��ی ��وه 

 ارا�مدید��ر ��مد ی –د��ر ا��� ��ه و�د  –د��ر ���ز ��را�د�ش –د��ر ��رزاد فال�ی 

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د  �1/2م �ھارم    -وا�د    �1/1م �وم    : �عدا



� �ی�ی �و��ی  : �د� ��وه   �ری آ��و�ید� د��ر ما�دا

 
:ا�ضای �یات ع��ی  ��وه   

ار�ی   د��ر ��زا� �ھ���ا�ی                        د��ر ��ید �وا�ی   آ�ی ا�مد ���یدی �ور  د��ر ���� رضا�یان   د��ر �یال ز 

 د��ر ع�ی ر�یدیا�ی  د��ر ا���  ر�ب زاده

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی �م  -وا�د   �4/05م �وم   -وا�د   �4/19م دوم  –وا�د  �4/8م اول:�عدا
 وا�د  �1/88ھارم  



 ید��ری ا���ی �نا�  د��ر  ع�ی ��مد  ورزی : �د� ��وه 

 :ا�ضای �یات ع��ی ��وه 

 د��ر ع�ی ��س –د��ر ��ید رضا�ی  –د��ر ���د شا��وار  –د��ر ع�ی ���یان 

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د  �2م �وم    : �عدا



 ���ید��ر   ���م  ����ی    د��ری ��و���ی با: �د� ��وه 

 :ا�ضای �یات ع��ی ��وه 

 ورد��ر غال��ضا ���واری د��ر ��ن ا�مد و�د   د��ر �واد �بد�ه � 

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  �1/73م دوم     -وا�د     �2/32م اول    : �عدا



�ه �وک�ید��ر : �د� ��وه   �ید ا�دا

 :ا�ضای �یات ع��ی ��وه 

 ی  د��ر راح�ه �صا�ی  د��ر ا���ن ���ید��ر ���ام  ر�و�یان  د��ر ����وش �قد�ی  د��ر  ����ی خا�ساریان  د��ر ��ر �و� 

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د     �6/37م دوم     -وا�د     �0/82م اول    : �عدا

 وا�د �1/52م �ھارم –وا�د  �6/37م �وم -



 د��ر  غال��ضا �و�زی : �د� ��وه 
 د��ری با��ری  �نا�ی �ش�ی

 
:ا�ضای �یات ع��ی  ��وه   

 د��ر  ��وت طا��ی ، د��ر �تاره �روش ،    د��ر  ��انک رضا�ی   

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د  �2م �ھارم   -وا�د   �1م دوم :�عدا



 د��ر   ��ن دار�وش �اد
�ش�ی   ا�تاد یار    ز��ت �ناوری 



 آ�ی  د��ر  �یاد  خا�ی زاده: �د� ��وه 
 د��ری و�وس �نا�ی

 
:ا�ضای �یات ع��ی  ��وه   

 د��ر غال��ضا طا��ی   د��ر �ھدی آ�ور�و

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د  �1م �ھارم  :�عدا



 آ�ی  د��ر ا�ید ع�ی عاد�ی: �د� ��وه 
 د��رای  آ��� �نا�ی �ش�ی

 
:ا�ضای �یات ع��ی  ��وه   

 د��ر سارا  �����یان، د��ر ��وش ���و�دی، د��ر ا��� عا��ه �ور

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د  �2/4م �ھارم   -وا�د    �1/57م �وم :�عدا



�ه  �ور�یا: �د� ��وه   آ�ی یدا
گ���ی ن

 �وق ��سا�س زبان ا
 

:ا�ضای �یات ع��ی  ��وه   
 آ�ی  ��مد ا��ا�یان       د��ر ��مان امان ال��ی �ھارو�د

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د  �3م �ھارم   -وا�د    �3م �وم   -وا�د   �3م دوم  –وا�د  �2م اول:�عدا



 د��ر  ���ن ر���ی : �د� ��وه 
 د��ری �عارف اسال�ی

 
:ا�ضای �یات ع��ی  ��وه   

ی �یاد��ر ��را��ضا �یا�ی   ،    د��ر ���داد    و�س���ی،    د��ر  ��م ���   

د وا�د �ی ر��ه �ش�ی  وا�د   �3م �وم   -وا�د   �4م دوم  –وا�د  �2م اول:�عدا


