
محل کتابناشرموضوع کتابمترجممؤلفنام کتابشماره ثبت<

تـت ّ کٌکْعؿشي ؿپِغتـت ّ کٌکْعكغيؼت صلجْ،هطبلؼَ ّ يبصگيغي ُبي كي5ٍْ

عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـياؿتفبى ّالتغ،asp.net کبهل عاٌُوبي6

عيبضيبتآييژؿبستوبى ّ عاٍثِوي يْؿفي،1 ػوْهي عيبضي7

عيبضيبتآييژعيبضيبتاکجغ ػلي ػاصٍ، ػبلنسطي ججغ هـبئل ّ ًظغي8َ

عيبضيبتآييژعيبضيبتػاصٍ ػبلن اکجغ ػليليپ ؿيوْع كْتؼ،سطي ججغ هـبئل ّ ًظغي9َ

عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَفغيضّى عضبئي،it اطالػبت فٌبّعي آهْػف10

عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـيجبى ُجبعص،c++ ًْيـي ثغًبه11َ

عايبًَپغصاػاى ًْعايبًَدـي هذوضي،صليمَ 10 صع  php آهْػ سْص12

هضيغيتپغصاػاى ًْهضيغيتهذـي صؿتگيغ،صّم جلض هبلي هضيغيت هجبًي17

صٌبيغ هٌِضؿيآييژصٌبيغػلي دـيٌي، كبٍکبعآفغيٌي ّ ًْآّعي18

عيبضيبتآييژعيبضيبتعضب ليبهت،هؼبصالت هـبئل کبهل تلغيخ21

عيبضيبتػلن فغاؿْيعيبضيبتدويض ًّض، ػُغٍصّم جلض-  تذليلي ٌُضؿَ ّ صيفغاًـل هـبيل تلغيخ24

عيبضيبتآييژعيبضيبتدويض ًّض، ػُغٍصيفغاًـيل دـبة هـبئل تلغيخ25

تـت ّ کٌکْعآييژتـت ّ کٌکْعدويض ًّض، ػُغٍصيفغاًـيل دـبة هـبئل تلغيخ28

عيبضيبتپغصاػاى ًْعيبضيبتعضب ليبهت،1.ى- صيفغاًـيل دـبي هـبئل کبهل تلغيخ29

عيبضيبتپغصاػاى ًْعيبضيبتعضب ليبهت،2.ى- صيفغاًـيل دـبي هـبئل کبهل تلغيخ30

فيؼيکپغصاػاى ًْفيؼيکاثْکبظوي اثغاُين هذوضجغل ّاکغ،2 پبيَ-  فيؼيک هجبًي33

فيؼيکپغصاػاى ًْفيؼيکاثْکبظوي اثغاُين هذوضجغل ّاکغ،2 پبيَ-  فيؼيک هجبًي34

فيؼيکپغصاػاى ًْفيؼيکدويض لبؿوي،1 فيؼيک هـبئل کبهل تلغيخ36

عيبضيبتآييژعيبضيبتعضب ليبهت،1.ى- صيفغاًـيل دـبة هـبئل تلغيخ37

عيبضيبتآييژعيبضيبتعضب ليبهت،2.ى- صيفغاًـيل دـبة هـبئل تلغيخ38

هضيغيتصاًق ؿپِغهضيغيتجالل ، عديويهْفك هضيغيت ّ ؿبػهبى42

عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَدبهض ًيب، عضْاىهضيب هبلتي هغجغ تغيي کبهل48

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتكبُکبع غالهذـيياعُبى چيٌالع،تصبصفي ُبي فغآيٌض ثب آكٌبيي55

عيبضيبتکغهبى ثبٌُغ كِيضعيبضيبتهمضم هذـٌي هذْصجي هْعفي،ػضصي آًبليؼ57

هضيغيتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍهضيغيتچوغاى ُبصي هذوضُبعّلض کًْتؼ،هضيغيت اصْل61

 صٌبيغ هٌِضؿيكيغاػ صاًلگبٍصٌبيغغالهغضب ؿلطبًي،هٌِضؿي التصبص64

صٌبيغ هٌِضؿيهلِض فغصّؿي صاًلگبٍصٌبيغپْع كِيضي هِضي هذوضجي تيْػؿي،هٌِضؿي التصبص65

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتهذوْص الجغػي،ژًتيک الگْعيتن66

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتطکبيي ُضايتاؿتيفي ، پيکبعثغصي عيبضي عيؼي ثغًبه67َ

عايبًَ ػلْمکغهبى ثبٌُغ كِيض صاًلگبٍعايبًَعضب ، ؿؼيضيالکتغًّيک تجبعت68

صٌبيغ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغدـيي اهيغ کْکجي،1.ى- 1 جلض-  جْكکبعي تکٌْلْژي69

صٌبيغ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغدـيي اهيغ کْکجي،2.ى- 1 جلض-  جْكکبعي تکٌْلْژي70

عيبضيبتهلِض فغصّؿي صاًلگبٍعيبضيبتعضبيي دجتگيلجغت اؿتغاًگ،آى ُبي کبثغص ّ سطي ججغ72

عايبًَ ػلْمهلِض فغصّؿي صاًلگبٍعايبًَهٌضفي عضبثيل ًبيضع،اطالػبت فٌبّعي هضيغاى عاٌُوبي75



هضيغيتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍهضيغيتپْع غٌي هِغػاصاصيت ؿيوچي،ػغضَ ػًجيغٍ هضيغيت ّ طغادي81

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتؿؼيض لِغهبًي،ادتوبل هجبًي85

عيبضيبتهلِض فغصّؿي صاًلگبٍعيبضيبتهلکبًي ػليجيوؼ ج،تصبصفي ثٌضي هضل ّ ادتوبل هفبُين87

صٌبيغ هٌِضؿيؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍصٌبيغسضايًْضي ػجضالذـييهضُب ّاؽ،کيفيت هٌِضؿي94

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتتمي ًيبکي، اسْاىآى کبعثغص ّ ادتوبل ًظغي95َ

هضيغيتدـيي اهبم صاًلگبٍهضيغيتؿؼيض آجغلْ،پغّژٍ هضيغيت عاٍ ًمل96َ

ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿييؼص صاًلگبٍؿبستوبى ّ عاٍهذوْص هغجبًي،1 صٌؼتي کلي ًمل97َ

ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿييؼص صاًلگبٍؿبستوبى ّ عاٍهذوْص هغجبًي،2 صٌؼتي کلي ًمل98َ

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتثِؼاصي هِضيجْعج تْهبؽ،اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة99

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغؿبستوبى ّ عاٍثِؼاص هِضيجْعج تْهبؽ،تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة103

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتثِؼاصي هِضيجْعج تْهبؽ،اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة105

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتجْعج تْهبؽ،اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة107

صٌبيغ هٌِضؿيايـبتيؾ فضکصٌبيغعضب ًژاص، اهيغثبعثغي تجِيؼات ّ ثبالثغُب-  ُب جغثميل صع ايوٌي109

صٌبيغ هٌِضؿيٌُغ جوبلصٌبيغكبُيي هتيي،ثذغاى هضيغيت ؿبهبًَ اؿتمغاع طغادي عاٌُوبي112

صٌبيغ هٌِضؿيٌُغ جوبلصٌبيغكبُيي هتيي،ُب کبعسبًَ صع ثذغاى هضيغيت ؿبهبًَ اؿتمغاع ّ طغادي هجبًي115

تـت ّ کٌکْعايـبتيؾ فضکتـت ّ کٌکْعدـي فبعؿيجبًي،ػوليبت ّ تْليض هضيغيت تـتي ؿْاالت کبهل هغجغ117

تـت ّ کٌکْعثضيي پژُّبى صاًقتـت ّ کٌکْععضب هذوض صلْي،ّعي ثِغٍ ّ ؿيـتن هضيغيت-  صٌبيغ هٌِضؿي کتبة119

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي جِبصصٌبيغکبظن ؿيض اّعػي،صٌبيغ صع ّعي ثِغ121ٍ

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي جِبصصٌبيغکبظن ؿيض اّعػي،صٌبيغ صع ّعي ثِغ122ٍ

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغهِضي اؿکًْژاص،هٌِضؿي التصبص124

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغ هغکؼصٌبيغثبػعگبى ثبلغ هذوضدوضي طَ،1.ى- ػوليبت صع تذميك ثب آكٌبيي127

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغ هغکؼصٌبيغثبػعگبى ثبلغ هذوضدوضي طَ،2.ى- ػوليبت صع تذميك ثب آكٌبيي128

صٌبيغ هٌِضؿيؿوتصٌبيغهذوض فالدي،صٌؼتي تکٌْلْژي کتبة-  صٌبيغ هٌِضؿي عكتَ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي130

هضيغيتًلغ ثَهضيغيتهِضي ؿيض ، الْاًي1.ى-  تْليض هضيغيت133

هضيغيتًلغ ثَهضيغيتهِضي ؿيض ، الْاًي2.ى-  تْليض هضيغيت134

عيبضيبتصفبععيبضيبتفغػيي جوليضي، دبجيهٌِضؿي عيبضي135

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغتمي هذوض لوي، فبطويآهبعي کيفيت کٌتغل136

صٌبيغ هٌِضؿيؿوتصٌبيغپغّيؼ ثيضُغي،هٌِضؿي ّ فٌي عكتَ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي138

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ اصْل140

صٌبيغ هٌِضؿيًي ًلغصٌبيغهِضي ؿيض ، الْاًيػوْهي هضيغيت142

 صٌبيغ هٌِضؿيًي ًلغصٌبيغهِضي ؿيض ، الْاًيػوْهي هضيغيت143

صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغػليغضب ادوضي، ػليػهبى ّ کبع اعػيبثي144

 صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغػليغضب ادوضي، ػلي ػهبى ّ کبع اعػيبثي145

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي جِبصصٌبيغػلي هذوضي، كيغپغّژٍ کٌتغل ّ هضيغيت146

عايبًَ ػلْمصاًلگبُي کتبةعايبًَآػاصٍ ػلي هذوضآ ثي، آلي1.ى- visual slam ثب ؿبػي كجي148َ

عايبًَ ػلْمصاًلگبُي کتبةعايبًَآػاصٍ ػلي هذوضآ ثي، آلي2.ى- visual slam ثب ؿبػي كجي149َ

ؿبػي سْصعّ صٌبيغ ثغاي لطؼبت ّ هْاص کٌٌضگبى تبهييي جِت کيفيت هضيغيت ُبي ؿيـتن150 صٌبيغ هٌِضؿيايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼصٌبيغهذوضعضب كوؾ، پْع



هضيغيتايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼهضيغيتهذوضعضب كوؾ، پْع1.ى- کيفيت هضيغيت ُبي ؿيـتن151

 صٌبيغ هٌِضؿيكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي صٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي154

صٌبيغ هٌِضؿيكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغيتـِيالت اؿتمغاع ّ يبثي هکبى-  صٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي155

فيؼيکعسؼاصپْع كِغيبعفيؼيکصيْيض ُبليضي،1.ى- فيؼيک هـبئل کبهل تلغيخ163

فيؼيکعسؼاصپْع كِغيبعفيؼيکصيْيض ُبليضي،2.ى- فيؼيک هـبئل کبهل تلغيخ164

فيؼيککغكوَفيؼيکصيْيض ُبليضي،فيؼيک هـبئل کبهل تلغيخ165

فيؼيککغكوَفيؼيکطبُغ لطفي،فيؼيک هـبئل کبهل تلغيخ166

فيؼيکصاًلجْفيؼيکهِضي يبّعي،فيؼيک الوـبئل دل168

صٌبيغ هٌِضؿيجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،1.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح169

صٌبيغ هٌِضؿيجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،2.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح170

صٌبيغ هٌِضؿيجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،3.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح171

صٌبيغ هٌِضؿيجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،4.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح172

صٌبيغ هٌِضؿيجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،5.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح173

عايبًَ ػلْمًبلْؽتـت ّ کٌکْعػجضالِي هيغ ػليهبعک جبؿتيک،windows ؿغيغ عاٌُوبي178

عايبًَ ػلْمػبثضعايبًَػاعع جْاصثيل ، ّّصpower point 2010 تصْيغي آهْػف179

عايبًَ ػلْمػبثضعايبًَػاعع جْاصثيل ، ّّصpower point 2010 تصْيغي آهْػف180

صٌبيغ هٌِضؿيؿجؼ عايبًَ کيبىصٌبيغصبصق عّػثِي،pert master اػ اؿتفبصٍ ثب پغّژٍ عيـک هضيغيت182

عايبًَ ػلْمًبلْؽعايبًَاهلل عّح ؿليوبًي،word 2010 ؿغيغ عاٌُوبي183

صٌبيغ هٌِضؿيجن جبم جِبىصٌبيغػجضالغؿْل ُغّي، اًتظبعي1.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح184

صٌبيغ هٌِضؿيجن جبم جِبىصٌبيغػجضالغؿْل ُغّي، اًتظبعي2.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح185

صٌبيغ هٌِضؿياّعاى فيصٌبيغايغج فبم، هذوض1.ى- ايوٌي هٌِضؿي194

صٌبيغ هٌِضؿياّعاى فيصٌبيغايغج فبم، هذوض2.ى- ايوٌي هٌِضؿي195

صٌبيغ هٌِضؿيطغاحصٌبيغػاصٍ للي دـيي هٌِضؽ1.ى- ًت تؼويغات ّ ًگِضاعي اصْل196

صٌبيغ هٌِضؿيطغاحصٌبيغػاصٍ للي دـيي هٌِضؽ2.ى- ًت تؼويغات ّ ًگِضاعي اصْل197

صٌبيغ هٌِضؿيتغهَصٌبيغفغاُبًي ػًجيغاًي عضبجبى ّايت،کبعسبًَ طغادي اصْل-  صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح199

صٌبيغ هٌِضؿيكِغآةصٌبيغدـيي جْاليي،1.ى- ISO کيفيت هضيغيت ؿيـتن202

صٌبيغ هٌِضؿيكِغآةصٌبيغدـيي جْاليي،2.ى- ISO کيفيت هضيغيت ؿيـتن203

صٌبيغ هٌِضؿياعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغفغاگيغ ّع ثِغٍ تؼويغات ّ ًگِضاعي204

صٌبيغ هٌِضؿياعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ(ًت ) تؼويغات ّ ًگِضاعي205

صٌبيغ هٌِضؿيتغهَصٌبيغُْكٌگ عؿتويبى،1.ى- TPM ّع ثِغٍ تؼويغات ّ ًگِضاعي206

صٌبيغ هٌِضؿيتغهَصٌبيغُْكٌگ عؿتويبى،2.ى- TPM ّع ثِغٍ تؼويغات ّ ًگِضاعي207

 صٌبيغ هٌِضؿيثصيغ آفغيٌبى کبعصٌبيغًصغاهلل هغػلي، ػهبى ّ کبع اعػيبثي211

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق ؿغّفصٌبيغدـي ػاعع، سبصهي1.ى- تـت ّ صعؽ هجوْػَ-  هْجْصي کٌتغل ثغ جبهغ ًگغكي212

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق ؿغّفصٌبيغدـي ػاعع، سبصهي2.ى- تـت ّ صعؽ هجوْػَ-  هْجْصي کٌتغل ثغ جبهغ ًگغكي213

صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغهذوض ؿيض دـيٌي، ؿيضهْاص جبثجبيي ّ تذليل ّ ًمل ّ دول هٌِضؿي عيؼي ثغًبه214َ

صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغهذوض ؿيض دـيٌي، ؿيضهْاص جبثجبيي ّ تذليل ّ ًمل ّ دول هٌِضؿي عيؼي ثغًبه215َ

 صٌبيغ هٌِضؿيپغّع صاًقصٌبيغًبصغ جبّيض،ػهبى ّ کبع اعػيبثي220



 صٌبيغ هٌِضؿيآصييٌَصٌبيغًژاص کبظوي غؼالَّاالؽ اؿتتيٌْؽ،اؿتغاتژي اجغاي ّ عيؼي ثغًبه221َ

هضيغيتآصييٌَهضيغيتًژاص کبظوي غؼالَگغي کٌؼ، ُيغپغّژٍ هضيغيت222

 صٌبيغ هٌِضؿيآصييٌَصٌبيغًژاص کبظوي غؼالَهيکل صي،تغييغ ػهبًِبي صع هضيغيت224

هضيغيتآصييٌَهضيغيتعاثغت ثکبل،ػولکغص هضيغيت225

تـت ّ کٌکْعػلْم ًْعتـت ّ کٌکْعهؼيي هذوض جِبًگيغي،تبفل آهْػ سْص228

عيبضيبتتبيوبػعيبضيبتعضب هذوض هيغػاصٍ،SPSS افؼاع ًغم ثب آهبعي تذليل ّ تجؼي229َ

صٌبيغ هٌِضؿيػلْم ًْعصٌبيغهؼيي هذوض جِبًگيغ،IELTS سْآهْػ230

عايبًَ ػلْمآيالععايبًَلبؿن ديضعي،2011 اتْکض عاٌُوبي231

فيؼيکتبّيلفيؼيکهمضم لبؿويبى ػليفغاًک پي،1 دغاعت اًتمبل هـبئل کبهل تلغيخ232

عايبًَ ػلْمآيالععايبًَغالهغضب صعّيق،12 فتْكبپ کبهل هغجغ234

فيؼيکهتفکغاىفيؼيکپْؿتي ثِغاماي جبًـتْى، عاؿلاؿتبتيک هٌِضؿبى ثغاي ثغصاعي هکبًيک245

فيؼيکآثبص آطعفيؼيکًْعػليلبُي فغكيضصيْيض ُبليضي،گغهب ّ هکبًيک-  اّل جلض-  فيؼيک هجبًي246

فيؼيکآثبص آطعفيؼيکػليلبُي ًْع فغكيضصيْيض ُبليضي،صّم جلض-  هغٌبطيؾ ّ الکتغيـيتَ-  فيؼيک هجبًي247

فيؼيکهتفکغاىفيؼيکپْؿتي ثِغامفغصيٌبًض ، پياؿتبتيک هٌِضؿبى ثغاي ثغصاعي هکبًيک عاٌُوبي252

عيبضيبتصاًق ؿپِغعيبضيبتاهيغ لغثبًي،آهبع ّ عايب254ًَ

عايبًَ ػلْمؿوتعايبًَآتق ًژاص، جؼفغ1.ى- اطالػبتي ثبًکِبي ثب آكٌبيي258

عايبًَ ػلْمؿوتعايبًَآتق ًژاص، جؼفغ2.ى- اطالػبتي ثبًکِبي ثب آكٌبيي259

ايغاى ػلوي هضاعک ّ اطالػبت پژُّلگبٍعايبًَاصغغ اؿضي،فٌبّعي ّ تذميمبت ػلْم ًظبم هضيغيت260 عايبًَ ػلْم

تِغاىچبپبعصٌبيغًْکبعيؼي هذـيجْى اؿتغّّالؾ،عؿبًي اطالع هطبلؼبت هجبًي262

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي جِبصصٌبيغدويض صاّصپْع،عّكِب ّ هفبُين-  تؼويغات ّ ًگِضاعي هضيغيت264

صٌبيغ هٌِضؿيكِيغػاصي صبًؼيصٌبيغؿالهي هـؼْص اهيغثغّؽ ُبّکيٌؼ،تؼويغات ّ ًگِضاعي صُي ؿبػهبى ّ عيؼي ثغًبه265َ

هضيغيتصاًلگبُي کتبةهضيغيتدويض اؿوؼيلي،تْليض هضيغيت268

صٌبيغ هٌِضؿيػلوي اًتلبعات هْؿـَصٌبيغػلمي کْعّفجبى ّايت،کبعسبًَ صع تجِيؼات يبثي هکبى ّ چيضهبى269

هضيغيتًلغ هِغثبىهضيغيتًّْؽ صاّعُبعّلض کًْتؼ،هضيغيت اصْل271

هضيغيت ايغاى صٌؼت ّ ػلنهضيغيتغضٌفغي هِضي صکتغثيوي ثغاّى،1.ى- ( يکپبعچَ ًگغكي ثب) تْليض هضيغيت ُبي ؿيتن272

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغهِضي ؿيض اصفِبًي، ؿيضصٌبيغ هٌِضؿي ّ هضيغيت کبعثغص ثب پْيب عيؼي ثغًبه273َ

هضيغيتًلغ ثَهضيغيتهِضي ؿيض ، الْاًي3.ى-  تْليض هضيغيت274

صٌبيغ هٌِضؿيطغاحصٌبيغدـيي ػاصٍ، لليهکبًيکي اصْل-  ًت تؼويغات ّ ًگِضاعي275

صٌبيغ هٌِضؿيجن جبم جِبىصٌبيغػجضالغؿْل ُغّي، اًتظبعيصٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح279

صٌبيغ هٌِضؿيجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح282

عايبًَ ػلْمصاًلگبُي کتبةعايبًًَژاص دـٌي کيبًْفصيْيض ُبّلي،excel تغفٌضُبي287

عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،access 2010 گبم ثَ گبم آهْػف288

عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،corel draw 15 گبم ثَ آهْػكگبم289

عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،تبپ لپ اػ ًگِضاعي ّ اؿتفبصٍ گبم ثَ گبم آهْػف293

عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،power point 2010 گبم ثَ گبم آهْػف295

عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،2009 اتْکض جبصّيي ّ گبم ثَ گبم آهْػف297

عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،ايٌتغًت گبم ثَ گبم آهْػف299



عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،اطالػبت ثبػگغصاًضى ُبي عّف جبصّيي ّ گبم ثَ گبم آهْػف300

عايبًَطبُغيبىهضيغيتاثْالفضل طبُغيبى،ايٌتغًت صع جـتجْ گبم ثَ گبم آهْػف301

عايبًَ ػلْمطبُغيبىعايبًَاثْالفضل طبُغيبى،7 ّيٌضّػ گبم ثَ گبم آهْػف302

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتکبظوي ؿيبهکجْعج تْهبؽ،تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة303

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتثِؼاص هِضيجْعج تْهبؽ،تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة306

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتثِؼاص هِضيجْعج تْهبؽ،تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة310

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتثِؼاص هِضيجْعج تْهبؽ،صّم جلض  تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة311

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتثِؼاص هِضيجْعج تْهبؽ،صّم جلض اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة314

فيؼيکصاًلگبُي ًلغفيؼيکپبكبيي الضيي جاللصيْيض ُبليضي،فيؼيک318

فيؼيکصاًلگبُي ًلغ هغکؼفيؼيکپبكبيي الضيي جاللصيْيض ُبليضي،فيؼيک 319

فيؼيکصاًلگبُي ًلغفيؼيکپبكبيي الضيي جاللصيْيض ُبليضي،فيؼيک320

فيؼيکصاًلگبُي ًلغفيؼيکپبكبيي الضيي جاللهبيکل ُبلْعؿْى،هغٌبطيؾ ّ الکتغيـيتَ-  فيؼيک323

1.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ صيفغاًـيل دـبة الوـبئل دل کبهل هغجغ ّ عاٌُوب324 عيبضيبتصاًلجْعيبضيبتطبُغ لطفي،

2.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ صيفغاًـيل دـبة الوـبئل دل کبهل هغجغ ّ عاٌُوب325 عيبضيبتصاًلجْعيبضيبتطبُغ لطفي،

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغگُْغيبى اثغاُين هذوضعيچبعص ؿٌضُبػى،جِبًي يبثي ثبػاع333

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغگُْغيبى اثغاُين هذوضعيچبعص ؿٌضُبػى،جِبًي يبثي ثبػاع334

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغگُْغيبى اثغاُين هذوضام کيٌگ،1.ى- ّة طغيك اػ يبثي ثبػاع336

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغگُْغيبى اثغاُين هذوضام کيٌگ،2.ى- ّة طغيك اػ يبثي ثبػاع337

عايبًَ ػلْمؿجؼ عايبًَ کيبىعايبًَصاؿتبًي اکجغهبعيب فـلي،الکتغًّيک تجبعت صع ػبهل فٌبّعي338

هضيغيتصفبعهضيغيتجوليض اصغغي،اًـبًي هٌبثغ هضيغيت339

هضيغيتصفبعهضيغيتکغصي هغاصعيوًْض جي،عّاًلٌبؿبًَ عّيکغص ثب ؿبػهبًي عفتبع هضيغيت340

پْع كِيضي هِضي هذوضکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغگُْغيبى اثغاُين هذوضُي ّّصعّف،1.ى- سضهبت ثبػاعيبثي346

پْع كِيضي هِضي هذوضکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغگُْغيبى اثغاُين هذوضُي ّّصعّف،2.ى- سضهبت ثبػاعيبثي347

 صٌبيغ هٌِضؿيايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػفصٌبيغثِغام جلْصاع،هتؼبلي ؿبػهبًِبي348

عايبًَ ػلْمعايبًَ ػلْمعايبًَهمضم صبثغي ُْكٌگلْکبؽ آع، جيهضيغاى ثغاي اؿتغاتژيک گيغي تصوين-  اطالػبت فٌبّعي349

هضيغيتعايبًَ ػلْمهضيغيتکبهغاًي هغينجْػف فيليپؾ،IT پغّژٍ هضيغيت350

عايبًَ ػلْمعايبًَ ػلْمعايبًَپْع هذوض هيثنايٌچ ٌُـکي،اطالػبت فٌبّعي اؿتغاتژيک هضيغيت351

هضيغيتايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼهضيغيتًبصغ فغص، صبصليIMS يکپبعچَ هضيغيت ؿيـتن352

تِغاىتِغاى صيجبگغاىصٌبيغًبصع عاص، سغهيMICROSOFT PROJECT 2010 جبهغ عاٌُوبي353

هضيغيتايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼهضيغيتفغكبص پْع، ػلي ؿجؼُب پغّژٍ صع اعػف ّ ُؼيٌَ هضيغيت354

صٌبيغ هٌِضؿيؿغا اًضيلَصٌبيغثِوي ػجضالذويضػاصٍ،فغآيٌضي صٌبيغ صع عيـک کيفي ّ کوي اعػيبثي355

هضيغيتکتبة آعاصهضيغيتهٌيغٍ کتبثچي،ؿبػهبى ثِجْص ّ ؿغپغؿتي هجبًي ّ اصْل356

هضيغيتايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼهضيغيتکـبئي هـؼْصليي ليْلي،اطالػبت ّؿيغ دجن هضيغيت357

هضيغيتآّا کتبةهضيغيتصُمبى هٌصْعهبيکل تبهـت، ؿيپغّژٍ هضيغيت کْچک ؿيبٍ کتبة358

هضيغيتًبلْؽهضيغيتعضب فغاػ، آتقپغّژٍ يکپبعچَ هضيغيت ؿيـتن359

صٌبيغ هٌِضؿيؿجؼ عايبًَ کيبىصٌبيغهذوضػلي کغًّي،ms project 2010 گبم ثَ کبم آهْػف360

هضيغيتصفبعهضيغيتجوليض اصغغي،ؿبػهبًي عفتبع هضيغيت362



صٌبيغ هٌِضؿيصفبعصٌبيغهذـي پْع، ًظغؿبػهبًي ًْيي هضيغيت363

هضيغيتػلوي اًتلبعاتهضيغيتهطلك ػاصٍ تمي هذوض ؿيضفغاًک پي،1.ى- پغّژٍ هضيغيت364

هضيغيتػلوي اًتلبعاتهضيغيتهطلك ػاصٍ تمي هذوض ؿيضفغاًک پي،2.ى- پغّژٍ هضيغيت365

 صٌبيغ هٌِضؿياّعاى فيصٌبيغايغج هذوضي، ػلياًـبًي اعتؼبف366

صٌبيغ هٌِضؿيؿجؼ عايبًَ کيبىصٌبيغاهيي هذوض ؿيض تبثؼي،MICROSOFT PROJECT 2010 ثب پغّژٍ کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ جبهغ آهْػف367

هضيغيتپبعؽ پٌضاعهضيغيتصبصق عّػثِي،پغّژٍ عيـک هضيغيت ػولي اؿتبًضاعص368

عايبًَ ػلْمصفبععايبًَآطعي آفتبة هيتغاام جيوؼ اپل،اطالػبت هٌبثغ هضيغيت369

هضيغيتؿجؼ عايبًَ کيبىهضيغيتدـيي اهيغ هذجي،1.ى-  پغّژٍ عيـک هضيغيت370

هضيغيتؿجؼ عايبًَ کيبىهضيغيتدـيي اهيغ هذجي،2.ى-  پغّژٍ عيـک هضيغيت371

هضيغيت ايغاى صٌؼت ّ ػلنهضيغيتعؿْل ػجضالوذوضي،پغّژٍ عيـک هضيغيت کبعثغصي فغآيٌض372

 صٌبيغ هٌِضؿيايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػفصٌبيغاهيغ سـغّاًي،اطالػبت فٌبّعي اؿتغاتژيک عيؼي ثغًبهَ کبعثغصي الگْي هؼغفي373

صٌبيغ هٌِضؿيگيالى صاًلگبٍصٌبيغپْع اؿوبػيل عضبهبيک عاثـْى،1.ى- کيفيت گغُِّبي374

صٌبيغ هٌِضؿيگيالى صاًلگبٍصٌبيغپْع اؿوبػيل عضبهبيک عاثـْى،2.ى- کيفيت گغُِّبي375

صٌبيغ هٌِضؿيگيالى صاًلگبٍصٌبيغپْع اؿوبػيل عضبهبيک عاثـْى،3.ى- کيفيت گغُِّبي376

تـت ّ کٌکْعکتبة آعاصعيبضيبتهٌِبػ ػاصٍ، هِغاثيآى ثب همبثلَ ُبي كيٍْ ّ اهتذبى اضطغاة377

تـت ّ کٌکْعپغصاػفتـت ّ کٌکْع- هْلفيي، گغٍّاعكض کبعكٌبؿي-  ادتوبالت ّ آهبع ُبي ؿْال هجوْػ378َ

تـت ّ کٌکْعپغصاػفتـت ّ کٌکْع- هْلفيي، گغٍّاعكض کبعكٌبؿي-  ادتوبل ّ آهبع ُبي ؿْال هجوْػ379َ

تـت ّ کٌکْعپغصاػفتـت ّ کٌکْعهـؼْص ؿيفي،ُب هْجْصي کٌتغل- اعكض کبعكٌبؿي ُبي ؿْال هجوْػ380َ

تـت ّ کٌکْعپغصاػفتـت ّ کٌکْعهـؼْص ؿيفي،ُب هْجْصي کٌتغل-اعكض کبعكٌبؿي ُبي ؿْال هجوْػ381َ

1.ى- چِبعم جلض-  صٌبيغ هٌِضؿي-  اعكض کبعكٌبؿي ُبي ؿْال هجوْػ382َ تـت ّ کٌکْعپغصاػفعيبضيبت- هْلفيي، گغٍّ

2.ى- چِبعم جلض-  صٌبيغ هٌِضؿي-  اعكض کبعكٌبؿي ُبي ؿْال هجوْػ383َ تـت ّ کٌکْعپغصاػفعيبضيبت- هْلفيي، گغٍّ

صٌبيغ هٌِضؿيپژُّق پْعاىصٌبيغثِؼاص اكجغي،ػوليبت صع تذميك384

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعدبهض ًْ، صجبحتـت-  هْجْصي کٌتغل387

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعهـؼْص افغّػ، ًيکتـت-  صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح389

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعهـؼْص افغّػ، ًيکتـت-  صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح390

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعهـؼْص ؿيض ُبكوي،1.ى- IT ّ کبهپيْتغ هٌِضؿي گغٍّ ّيژٍ الگْعيتن طغادي391

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعهـؼْص ؿيض ُبكوي،2.ى- IT ّ کبهپيْتغ هٌِضؿي گغٍّ ّيژٍ الگْعيتن طغادي392

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعػُغٍ جبًمغثبًيبى،تـت-  هضيغيت هجبًي ّ اصْل393

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعهبئضٍ صبصلي،تـت-  هصٌْػي ُْف394

عيبضيبتيؼص صاًلگبٍعيبضيبتاّليبء صبلخ هذوضّيليبم ّ،1.ى- صّم جلض-  هضيغيت ػلن ّ هٌِضؿي صع آهبع ّ ادتوبل401

عيبضيبتيؼص صاًلگبٍعيبضيبتاّليبء صبلخ هذوضّيليبم ّ،2.ى- صّم جلض-  هضيغيت ػلن ّ هٌِضؿي صع آهبع ّ ادتوبل402

صٌبيغ هٌِضؿيػلْم ًْعصٌبيغدـي اکجغي،اّل جلض-  هٌِضؿي التصبص403

عايبًَ ػلْمعايبًَ ػلْمعايبًَاهلل ػيي لوي، ًژاص جؼفغاطالػبت فٌبّعي هٌِضؿي406

تـت ّ کٌکْعپغصاػفتـت ّ کٌکْعهِضي فغ، ؿلطبًيػوليبت صع تذميك-  اعكض کبعكٌبؿي اؿبؿي هجبدث سالص408َ

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعضب دويض صػفْليبى،اّل جلض-  اثؼبصي صليك گيغي اًضاػ411ٍ

ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍؿبستوبى ّ عاٍهِضي هذوض عّدبًي،1 صٌؼتي کلي ًمل423َ

ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍهضيغيتهِضي هذوض عّدبًي،1.ى- 1 صٌؼتي کلي ًمل425َ



ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍهضيغيتهِضي هذوض عّدبًي،2.ى- 1 صٌؼتي کلي ًمل426َ

صٌبيغ هٌِضؿيايـبتيؾ فضکصٌبيغهصطفْي اکجغ ؿيضکٌت الّصى،هضيغيت اطالػبتي ُبي ؿيـتن427

عيبضيبتايـبتيؾ فضکعيبضيبتهٌصْع عفيؼيبى،گيغي اًضاػٍ ُبي ؿيـتن429

صٌبيغ هٌِضؿيكيغاػ صاًلگبٍصٌبيغثبلغ ادوضي،1 ػوليبت صع تذميك434

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتهذلْجي ُبكنجغي ثٌکؾ،پيلبهض-  گــتَ ُبي ؿيـتن ؿبػي كجي436َ

تـت ّ کٌکْعتبّيلتـت ّ کٌکْعؿؼيض آجغلْ،تـت-  آهبعي کيفيت کٌتغل هجبًي438

هضيغيتايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼهضيغيتهذوضعضب كوؾ، پْع2.ى- کيفيت هضيغيت ُبي ؿيـتن439

صٌبيغ هٌِضؿيايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼصٌبيغهمضم صوضي يذيAPQP کٌتغل طغح ّ هذصْل کيفيت پيلبپيق عيؼي طغح440

صٌبيغ هٌِضؿيؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍصٌبيغسضايًْضي ػجضالذـييفبعکغ ُبّؽ،اثغػصا طغادي اػ اؿتفبصٍ ثب کيفيت هٌِضؿي442

صٌبيغ هٌِضؿيؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍصٌبيغسضايًْضي ػجضالذـييفبعکغ ُبّؽ،ػصا اثغ طغادي اػ اؿتفبصٍ ثب کيفيت هٌِضؿي443

صٌبيغ هٌِضؿيايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼصٌبيغػليغضب صثيغي،fmea آى آثبع ّ سغاثي ثبلمٍْ دبالت آًبليؼ446

صٌبيغ هٌِضؿيؿجؼ عايبًَ کيبىصٌبيغُبكوي اهييعيوًْض جي،fmea اصْل447

صٌبيغ هٌِضؿيايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼصٌبيغهذوضعضب كوؾ، پْعهويؼي فٌْى ّ اصْل449

صٌبيغ هٌِضؿيايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼصٌبيغهذوضعضب كوؾ، پْعهويؼي فٌْى ّ اصْل450

صٌبيغ هٌِضؿيدبهيصٌبيغدـيي فبعؿجبًي،هْجْصي ّ تْليض کٌتغل451

صٌبيغ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغلبؿوي فغُبصآع کٌت ثيکغ،ثٌضي ػهبى ّ ػوليبت تْالي452

صٌبيغ هٌِضؿيعايبًَ ػلْمصٌبيغًيکجشق جْاصيبى،ُب هْجْصي کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ ثغ اي همضه454َ

صٌبيغ هٌِضؿيعايبًَ ػلْمصٌبيغًيکجشق جْاصيبى،ُب هْجْصي کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ ثغ اي همضه455َ

صٌبيغ هٌِضؿيکتبة آعاصصٌبيغؿتبع صبلذي،1.ى- صٌؼتي تجِيؼات تؼويغات ّ ًگِضاعي کبعثغصي اصْل456

صٌبيغ هٌِضؿيکتبة آعاصصٌبيغؿتبع صبلذي،2.ى- صٌؼتي تجِيؼات تؼويغات ّ ًگِضاعي کبعثغصي اصْل457

صٌبيغ هٌِضؿيکتبة آعاصصٌبيغؿتبع صبلذي،3.ى- صٌؼتي تجِيؼات تؼويغات ّ ًگِضاعي کبعثغصي اصْل458

تـت ّ کٌکْعصيجبگغاىتـت ّ کٌکْععاص سغهي ًبصععيتب هْلکبي،PMP آػهْى عاٌُوبي463

تـت ّ کٌکْعکتبة آعاصتـت ّ کٌکْعهٌيغٍ کتبثچي،تـت-  کالى التصبص ثغ ًگبُي464

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغ هغکؼصٌبيغكِغآكْة اثي هغتضياف جبًـْى،آهبعي عّكِبي ّ هفبُين465

عايبًَ ػلْمصيجبگغاىعايبًَفغًبػ عيبدي،WORD 2007 پغصاػ ّاژ466ٍ

عيبضيبتصيجبگغاىعيبضيبتعاص سغهي ًبصعّى ُْک،كضٍ کـت اعػف هضيغيت ثب ُب پغّژٍ ػهبًي ػولکغص اعػيبثي479

عيبضيبتاّعاى فيعيبضيبتغؼالَ هٌجيلي،HSE همغعات ّ لْاًيي485

عيبضيبتاّعاى فيعيبضيبتػليغضب ػاصٍ، هيالرلغاعصاص تٌظين اصْل486

عايبًَ ػلْمًبلْؽعايبًَدـيي ؿٌب، عديويgoogle صع هفيض جـتجْي تکٌيک ّ اصْل496

فيؼيکپغصاػاى ًْفيؼيکدويض لبؿوي،الکتغّهغٌبطيؾ هـبئل کبهل تلغيخ499

فيؼيکًگبع صاًقفيؼيکسلٌْص ثبًْي صاّصصيْيض ُبليضي،اّل جلض-  هکبًيک هـبئل کبهل تلغيخ501

فيؼيکًگبع صاًقفيؼيکصيْيض ُبليضي،صّم جلض-  ُب گغهب ّ ُب كبعٍ هـبئل کبهل تلغيخ503

فيؼيکًگبع صاًقفيؼيکثصيغٍ ػجضالذـييصيْيض ُبليضي،چِبعم جلض-  کْآًتْهي فيؼيک هجبًي ّ كٌبؿي ًْع505

عيبضيبتپلکعيبضيبتاصغغ ػلي كِضايي،1.ى- کبليجغاؿيْى ّ صليك گيغي اًضاػٍ ُبي ؿيـتن507

عيبضيبتپلکعيبضيبتاصغغ ػلي كِضايي،2.ى- کبليجغاؿيْى ّ صليك گيغي اًضاػٍ ُبي ؿيـتن508

فيؼيکپغصاػاى ًْفيؼيکكکُْوٌض دـيجي ُْلي، پيدغاعت اًتمبل509

511MSA،عيبضيبتايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼعيبضيبتآعػّ گْصعػي



فيؼيکًگبع صاًقفيؼيکصبصلي دـيييبًگ فغيضهي،هغٌبطيؾ ّ الکتغيـيتَ-  صاًلگبُي فيؼيک512

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتدبجيلْئي ػليثي ؿي،1.ى- تذليل ّ گيغي اًضاػٍ صليك اثؼاع513

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتدبجيلْئي ػليثي ؿي،2.ى- تذليل ّ گيغي اًضاػٍ صليك اثؼاع514

فيؼيکاًمالة اهيضفيؼيکالضيي ػال ؿيض لغكي،هکبًيک اّل جلض-  پبيَ فيؼيک هـبئل تلغيخ ّ تذليل517

فيؼيکاًمالة اهيضفيؼيکلبؿن ، اؿکْييهغٌبطيؾ ّ الکتغيـيتَ-  پبيَ فيؼيک هـبئل کبهل تلغيخ ّ تذليل518

فيؼيکًگبع صاًقفيؼيکهْؿْي هذوضصيْيض ُبليضي،هکبًيک فيؼيک هجبًي519

فيؼيکًگبع صاًقفيؼيکصيْيض ُبليضي،گغهب ّ ُب كبعٍ-  هکبًيک فيؼيک هجبًي520

فيؼيکًگبع صاًقفيؼيکثصيغٍ ػجضالذـيصيْيض ُبليضي،فيؼيک هجبًي523

صٌبيغ هٌِضؿيًگغ آتيصٌبيغفالح دـيجبى صثليْؿت،تغييغ دبل صع صًيبي صع اطالػبتي ُبي ؿيـتن طغادي ّ تذليل526

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتپغّيؼ فتبدي،1.ى- اثتکبعي فغا ُبي الگْعيتن527

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتپغّيؼ فتبدي،2.ى- اثتکبعي فغا ُبي الگْعيتن528

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتپغّيؼ فتبدي،3.ى- اثتکبعي فغا ُبي الگْعيتن529

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتتمي ًيبکي، اسْاى1.ى- آى کبعثغص ّ ادتوبل ًظغي530َ

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتتمي ًيبکي، اسْاى2.ى- آى کبعثغص ّ ادتوبل ًظغي531َ

عيبضيبتپغصاػفعيبضيبتدـيي يؼـْثي،SPSS ثب ُب صاصٍ آًبليؼ كوبتيک آهْػف534

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،1.ى- اّل جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى535

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،2.ى- اّل جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى536

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،3.ى- اّل جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى537

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،1.ى- صّم جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى538

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،2.ى- صّم جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى539

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،3.ى- صّم جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى540

عايبًَ ػلْمآّا کتبةعايبًَلٌجغ جْاص هٌِضؽهبيکل ُبلْعؿْى،2010 ثيـيک ّيژّال جبهغ عاٌُوبي542

عايبًَ ػلْمؿغا اًضيلَعايبًَفبطوَ ثبلغػاصٍ،aql server 2008 صع صاًق کلف ّ کبّي صاص543ٍ

عيبضيبتآييژعيبضيبتکبٍّ ػاصٍ، ػجضالَصاًلگبُي هصْة ثغًبهَ عيؼ ثب هطبثك ادتوبالت ّ آهبع کبعثغصي هفبُين544

عيبضيبتآييژعيبضيبتکبٍّ ػاصٍ، ػجضال1َ.ى- ادتوبالت ّ آهبع کبعثغصي هفبُين هـبئل کبهل تلغيخ545

عيبضيبتآييژعيبضيبتکبٍّ ػاصٍ، ػجضال2َ.ى- ادتوبالت ّ آهبع کبعثغصي هفبُين هـبئل کبهل تلغيخ546

صٌبيغ هٌِضؿيؿجؼ عايبًَ کيبىصٌبيغکبٍّ پٌبُي، دـييادتوبل هجبًي ًظغي توغيٌِبي ّ الوـبصل دل547

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتکيب هصطفي ؿيضهبعتيي ُبکبى، تيػصجي ُبي كجکَ طغادي548

عايبًَ ػلْمعايبًَ ػلْمعايبًَاهلل ػيي لوي، ًژاص جؼفغثيـيک ّيژّال گبم ثَ گبم آهْػف549

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتثِغّػ ػاصٍ، لليُب الگْعيتن تذليل ّ طغادي550

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتعضب اهيغ پْع، فتذيSPSS صع ػصجي ُبي كجک551َ

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتهصطفي ؿيض کيب،MATLAB صع ًغم هذبؿجبت552

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعدـيي هذوض ؿؼيضي، پْع1.ى- تـت- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه553َ

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعدـيي هذوض ؿؼيضي، پْع2.ى- تـت- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه554َ

عيبضيبتايغاى صٌؼتي تذميمبت ّ آهْػف هغکؼعيبضيبتػجضالٌجي ّديضي،ٌُضؿي تغؿيوبت555

عايبًَ ػلْمصيجبگغاىعايبًَاهيغ اهيغچْپبًي،xp ّيٌضّػ آهْػف556

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتتمي ًيبکي، اسْاىآى کبعثغص ّ ادتوبل ًظغيَ الوـبئل دل559



عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتهصطفي ؿيض کيب،1.ى- MATLAB صع ژًتيک ُبي الگْعيتن560

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتهصطفي ؿيض کيب،2.ى- MATLAB صع ژًتيک ُبي الگْعيتن561

عيبضيبتهلِض فغصّؿي صاًلگبٍعيبضيبتعضب هذوض طْؿي،آى ُبي کبعثغص ّ هؼوْلي صيفغاًـيل هؼبصالت563

عيبضيبتپلکعيبضيبتعضبيي جؼفغکبليبًوْي صة،ُضفَ چٌض يبثي ثِيٌَ عّيکغص ثب ژًتيک ُبي الگْعيتن565

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍؿبستوبى ّ عاٍدويض اؿوؼيلي،هؼوْلي صيفغاًـيل هؼبصالت دل ُبي عّف566

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍؿبستوبى ّ عاٍدويض اؿوؼيلي،هؼوْلي صيفغاًـيل هؼبلضالت دل ُبي عّف567

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعكبُيي ، اػگليپغّژٍ کٌتغل ّ ًْيـي ثغًبه570َ

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعهـؼْص افغّػ، ًيکتـت-  صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح574

تـت ّ کٌکْعفغُيشتَ ػلْمتـت ّ کٌکْعًبصع جؼفغي،تـت-  ادتوبالت ّ آهبع576

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعؿؼيض فيبض،تـت-  آهبعي کيفيت کٌتغل577

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعػوبص كيشبى،تـت-  پغّژٍ کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه578َ

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعًگبع آطع، سيبثبًي گلچييتـت-  تشصصي ػثبى579

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعًگبع آطع، سيبثبًي گلچييتـت - 2 ّ 1 ػوليبت صع تذميك580

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعدـيي هذوض ؿؼيضي، پْعُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه581َ

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعطبُغ ادوضي،تـت-  هٌِضؿي التصبص582

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعهغين عهضبًي،تـت-  ػوْهي ػثبى583

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعجْاص طيجي،تـت-  هٌِضؿي آهبع ّ ادتوبل تئْعي584

تـت ّ کٌکْعهِغؿجذبىتـت ّ کٌکْعدـيي هذوض ؿؼيضي، پْعتـت-  صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح585

هضيغيتکجيغ اهيغ صاًلگبٍهضيغيتػجضاهلل اعصكيغ،پغّژٍ کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ هْثغ هضيغيت586

عيبضيبتکجيغ اهيغ صاًلگبٍعيبضيبتًبصغ كوؾ،صاًلگبُِب ّعي ثِغٍ كبسصِبي تجييي ّ طغادي588

عيبضيبتکجيغ اهيغ صاًلگبٍعيبضيبتػعًضي فبضل دـيي هذوضجي کلغ،-  جُب کبعثغص ّ اصْل- فبػي ُبي هجوْػَ تئْعي590

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍالکتغًّيکهِضي اؿکًْژاص،هٌِضؿي التصبص591

 صٌبيغ هٌِضؿياتذبصصٌبيغهِغاى کغيوي،هلتغي ثب اعتجبط ّ تبهيي ػًجيغٍ الکتغًّيکي هضيغيت592

صٌبيغ هٌِضؿيآيالعصٌبيغپبعؿبئيبى ػليفيليپ کبتلغ،ثبػاعيبثي اصْل594

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغگغي کيکيب هذوض ػلياف جبًـْى،ًْآّعي هضيغيت595

عيبضيبتکجيغ اهيغ صاًلگبٍعيبضيبتػجضالکغين دـيٌي،تصبصفي ُبي صاصٍ تذليل ّ تجؼي596َ

هضيغيتکجيغ اهيغ صاًلگبٍهضيغيتًـغيي ػـگغي،تبهيي ػًجيغٍ هضيغيت597

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي کتبةصٌبيغهِغي طلْع،gams کبعثغاى عاٌُوبي598

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغعضب فغاُبًي، ػًجيغاًيتـِيالت هکبًيبثي-  صٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي600

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغفغاُبًي ػًجيغاًي عضبؿبًضعيق هيغاکْ،صٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح601

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغػعًضي فبضل دـيي هذوضهبيکل ال،تئْعي ػوليبت تْالي ّ ثٌضي ػهبى602

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق اعکبىصٌبيغهِضي کغثبؿيبى،پظيغف ثغاي ثغصاعي ًوًَْ عّكِبي ّ ُب طغح ثب آكٌبيي607

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغهِضي ؿيض اصفِبًي، ؿيض1.ى- صٌبيغ هٌِضؿي ّ هضيغيت کبعثغص ثب پْيب عيؼي ثغًبه608َ

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغهِضي ؿيض اصفِبًي، ؿيض2.ى- صٌبيغ هٌِضؿي ّ هضيغيت کبعثغص ثب پْيب عيؼي ثغًبه609َ

عيبضيبتاتذبصعيبضيبتاعصؿتبًي صبلخ ػجبؽّيليبم جي،گيغي ًوًَْ ُبي تکٌيک611

هضيغيتثغيي پژُّبى صاًقهضيغيتؿبؿبى لبؿوي،ؿغآهضي اثؼاعُبي613

هضيغيتصاًق اعکبىتبعيشيايغج ؿلطبًي،اًـبًي هٌبثغ هضيغيت صع ثِجْص ّ اعػيبثي سْص اثؼاعُبي614



 صٌبيغ هٌِضؿيصاًق اعکبىصٌبيغعضب هذوض هبػيبع،EXPERT CHOICE 2000 افؼاع ًغم اػ گيغي ثِغٍ ثب هٌطمي گيغي تصوين616

عيبضيبتصاًق اعکبىعيبضيبتهِضي کغثبؿيبى،minitab 15 ثب ُوگبم آهبعي کيفيت کٌتغل617

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق اعکبىصٌبيغهصلذي لبؿناؿکيي جي، عًّبلضتْليض ّ ؿبست ُبي ؿيـتن تذليل ّ تجؼيَ ّ ؿبػي هضل619

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق اعکبىصٌبيغادوضي دبهضعاثغت ٌُـيي، ؿيOEE تجِيؼات کلي ثشلي اثغ620

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق اعکبىصٌبيغآػاصاًي ًصغ ثِغّػعاثغت کبپالى،هتْاػى اعػيبثي سْصآهْػ621

هضيغيتصاًق اعکبىهضيغيتعفيؼي هذوْصثِغّػ آػاصاًي، ًصغتبهيي ّ سغيض ػًجيغٍ هضيغيت622

هضيغيتکجيغ اهيغ صاًلگبٍهضيغيتکبٍّ ؿيغّؽ، هذوضهجٌب اؿتغاتژيک هضيغيت هضل623

 صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغدـي ؿيض پْع، لضؿيAHP هغاتجي ؿلـلَ تذليل فغآيٌض624

عيبضيبتاصثـتبى ًلغعيبضيبتاعصؿتبًي صبلخ ػجبؽکْ کغاى،صّم جلض-  گيغي ًوًَْ ُبي تکٌيک625

صٌبيغ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغدـيٌي هؼطغ هذوض ؿيضاى اؿپک،ػوليبت اؿتغاتژي627

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي کتبةصٌبيغهذوضعضب هِغگبى،پيلغفتَ ػوليبتي پژُّق629

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهجيض ايْػيبى،1.ى- صٌبيغ-  آػاص صاًلگبٍ اعكض کبعكٌبؿي کٌکْع ؿْاالت هجوْػ633َ

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهجيض ايْػيبى،2.ى- صٌبيغ-  آػاص صاًلگبٍ اعكض کبعكٌبؿي کٌکْع ؿْاالت هجوْػ634َ

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهجيض ايْػيبى،3.ى- صٌبيغ-  آػاص صاًلگبٍ اعكض کبعكٌبؿي کٌکْع ؿْاالت هجوْػ635َ

1.ى- اجتوبػي ّ التصبصي ُبي ؿيـتن هٌِضؿي-  اػاص صاًلگبٍ اعكض کبعكٌبؿي ؿْاالت هجوْػ636َ تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهـؼْص آلبؿي،

2.ى- اجتوبػي ّ التصبصي ُبي ؿيـتن هٌِضؿي-  اػاص صاًلگبٍ اعكض کبعكٌبؿي ؿْاالت هجوْػ637َ تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهـؼْص آلبؿي،

3.ى- اجتوبػي ّ التصبصي ُبي ؿيـتن هٌِضؿي-  اػاص صاًلگبٍ اعكض کبعكٌبؿي ؿْاالت هجوْػ638َ تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهـؼْص آلبؿي،

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق ًگبٍصٌبيغُبصي هذوض ، ًيکْفغصٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح639

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق ًگبٍصٌبيغعضب ًؼوتي،1.ى- صٌبيغ هٌِضؿي تشصصي ػثبى643

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق ًگبٍصٌبيغعضب ًؼوتي،2.ى- صٌبيغ هٌِضؿي تشصصي ػثبى644

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهبػيبع ؿغكت، ػاُضي1.ى - 2 ّ 1 ػوليبت صع تذميك ؿْال 6492000

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهبػيبع ؿغكت، ػاُضي2.ى - 2 ّ 1 ػوليبت صع تذميك ؿْال 6502000

 صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغػليغضب ادوضي، ػليػهبى ّ کبع اعػيبثي654

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغ هغکؼصٌبيغججبعي ػليغضبعيچبعص اؽ،آهبعي کيفيت کٌتغل656

صٌبيغ هٌِضؿيػهبىصٌبيغهجتجي اصل، گللٌيپغّژٍ کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه657َ

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغ هغکؼصٌبيغهذلْجي ُبكنٍ آلجغت ثبّکغ،هٌِضؿي آهبع661

تـت ّ کٌکْعپغصاػفتـت ّ کٌکْعهبُبى غالهي،ػوليبت صع تذميك-  اعكض کبعكٌبؿي هجبدث سالص663َ

تـت ّ کٌکْعپغصاػفتـت ّ کٌکْعهـؼْص ؿيفي،هْجْصي کٌتغل-  اعكض کبعكٌبؿي هجبدث سالص666َ

عيبضيبتكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتدبجيلْيي ػليثي ؿي،تذليل ّ گيغي اًضاػٍ-  صليك اثؼاع669

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغکبظوي پْع دـيي هذوضصيْيض جي،سطي غيغ ّ سطي عيؼي ثغًبه670َ

هضيغيتػلوي اًتلبعاتهضيغيتهطلك ػاصٍ تمي هذوض ؿيضفغاًک پي،پغّژٍ هضيغيت671

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغعيبضيبتػاصٍ کوبل ػجبؽصاگالؽ ؿي،آػهبيلِب تذليل ّ طغادي672

عيبضيبتصاًلگبُي ًلغؿبستوبى ّ عاٍهذلْجي ُبكنليجغ هي،هٌِضؿي آهبع674

هضيغيتآصييٌَهضيغيتؿجبصيَ كيز هذـيهبيکل ُْگؾ،تبهيي ػًجيغٍ هضيغيت هجبًي ّ اصْل678

هضيغيتآصييٌَهضيغيتؿيبهک يشچبلي، دبجيپْعتفْليْ هضيغيت اؿتبًضاعص680

صٌبيغ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغػلمي کْعّفعيچبعص فغاًـيؾ،کبعسبًَ صع تجِيؼات يبثي هکبى ّ چيضهبى681

صٌبيغ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغًْعالـٌبء عؿْلًّيؼ ؿبهْئل،سضهبتي ؿبػهبًِبي ثغاي ؿيگوب كق682



صٌبيغ هٌِضؿيكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغلبؿوي فغُبصآع کٌت ثيکغ،ثٌضي ػهبى ّ ػوليبت تْالي684

هضيغيتآصييٌَهضيغيتطکبيي هذـياّف عا ؿبًضعا،کْچک ُبي پغّژٍ ثغاي پغّژٍ هضيغيت685

عيبضيبتتغهَعيبضيبتهجيض ايْػيبى،هٌِضؿي آهبع ّ ادتوبالت هجبًي690

عيبضيبتتغهَعيبضيبتهجيض ايْػيبى،صّم جلض-  هٌِضؿي آهبع ّ ادتوبل هجبًي692

عيبضيبتتغهَعيبضيبتهجيض ايْػيبى،صّم جلض-  هٌِضؿي آهبع ّ ادتوبالت هجبًي693

صٌبيغ هٌِضؿيتغهَصٌبيغهجيض پغّع، ؿجؼٍگبم ثَ گبم عّف ثَ پغّژٍ کٌتغل695

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتپغّيؼ فتبدي،اثتکبعي فغا ُبي الگْعيتن698

عايبًَ ػلْمصاًلگبُي جِبصعايبًَجوبل كِغاثي،ُب الگْعيتن ّ هفبُين-  پيلغفتَ کبّي صاص700ٍ

 صٌبيغ هٌِضؿياصثـتبى ًلغصٌبيغهِضّي دـي هذوضّيي ّيٌـتْى،اکـل ثب هبلي ؿبػي هضل701

عيبضيبتتغهَعيبضيبتػليغضب كِغکي،1.ى- کيفيت کٌتغل ّ صليك گيغي اًضاػ710ٍ

عيبضيبتتغهَعيبضيبتػليغضب كِغکي،2.ى- کيفيت کٌتغل ّ صليك گيغي اًضاػ711ٍ

عيبضيبتتغهَعيبضيبتػليغضب كِغکي،3.ى- کيفيت کٌتغل ّ صليك گيغي اًضاػ712ٍ

تـت ّ کٌکْعاعكض عاُيبىتـت ّ کٌکْعجْاص پْع، دـياعكض کبعكٌبؿي کٌکْع-  هٌِضؿي التصبص713

عايبًَ ػلْمصاًلگبُي جِبصعايبًَػًض هِضيالعًؾ فغصى، صيػغضَ ػًجيغٍ هضيغيت اصْل714

تـت ّ کٌکْعآػاصٍتـت ّ کٌکْعجْاص پْع، دـيياعكض کبعكٌبؿي کٌکْع-  صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح715

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي کتبةصٌبيغهبػيبع ؿغكت، ػاُضيسطي عيؼي ثغًبهَ هـبئل عاٌُوبي719

 صٌبيغ هٌِضؿيتِغاى صاًلگبٍصٌبيغهذوض صّػاى، کالٍهؼضًي ُبي طغح التصبصي اعػيبثي720

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي جِبصصٌبيغثِغّػ کغيوي،1 جلض- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه721َ

عيبضيبتتِغاى صاًلگبٍعيبضيبتفغُبص ػاصگبى، صوضُب کبعثغص ّ هجبًي-  هذبؿجبتي جوؼي ُْف722

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغکبظن ؿيض اّعػي،هٌِضؿي التصبص ًْيي عّكِبي724

صٌبيغ هٌِضؿيتغهَصٌبيغعضب هذوض هلکي،اؿتغاتژيک عيؼي ثغًبه726َ

صٌبيغ هٌِضؿيتغهَصٌبيغػلي اهيغي، ثؼعگي1-  ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل عيؼي ثغًبه727َ

صٌبيغ هٌِضؿيتغهَصٌبيغهيغثِبصع آعيبًژاص،تْليض ُبي ؿيـتن عيؼي ثغًبه728َ

عيبضيبتتغهَعيبضيبتهٌْچِغ ًيکٌبم،spss ثب آهبعي تذليل729

تـت ّ کٌکْعاعكض عاُيبىتـت ّ کٌکْعهِغػاص ؿيض دـيٌي، ًْعتـت هٌِضؿي ادتوبل ّ آهبع731

تـت ّ کٌکْعآػاصٍتـت ّ کٌکْعثِؼاص کغهي، سضااعكض کبعكٌبؿي کٌکْع - 2 ّ 1 عيبضي732

تـت ّ کٌکْعآػاصٍتـت ّ کٌکْعهِغػاص ؿيض دـيٌي، ًْعاعكض کبعكٌبؿي کٌکْع-  صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح733

عايبًَ ػلْمآػاصيعايبًَهِغػاص ؿيض دـيٌي، ًْعکبهپيْتغ ًْيـي ثغًبهَ-  اعكض کبعكٌبؿي کٌکْع734

تـت ّ کٌکْعآػاصٍتـت ّ کٌکْعاهيغ ػاصٍ، دـيياعكض کبعكٌبؿي کٌکْع-  صٌبيغ تشصصي ػثبى737

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهبػيبع ؿغكت، ػاُضي2 ّ 1 ػوليبت صع تذميك ؿْال 7392000

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهبػيبع ؿغكت، ػاُضي2 ّ 1 ػوليبت صع تذميك-  اي گؼيٌَ چِبع ؿْال 7412000

تـت ّ کٌکْعصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهجيض ايْػيبى،هٌِضؿي ادتوبالت ّ آهبع ؿْال 7442000

صٌبيغ هٌِضؿيصاًق ًگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،هٌِضؿي التصبص748

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغالـٌبء ًْع عؿْلصاگالؽ ؿي،آهبعي کيفيت کٌتغل750

تـت ّ کٌکْعتغهَتـت ّ کٌکْعتيوْع هذوضي،سغص التصبص جْاة چِبع ؿْاالت هجوْػ751َ

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي کتبةصٌبيغسغم اؿوبػيلجبى جبعّؽ، جياي كجکَ ُبي جغيبى ّ سطي عيؼي ثغًبه756َ

صٌبيغ هٌِضؿيؿجؼ عايبًَ کيبىصٌبيغهذوضػلي کغًّي،ms project 2010 گبم ثَ گبم آهْػف758



عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتهذوض فتذي،MATLAB افؼاع ًغم صع SIMULINK کبعثغصي هغجغ760

صٌبيغ هٌِضؿيؿجؼ عايبًَ کيبىصٌبيغُبكوي اهييعيوًْض جي،fmea اصْل761

هضيغيتؿجؼ عايبًَ کيبىهضيغيتدـيي اهيغ هذجي،3.ى-  پغّژٍ عيـک هضيغيت762

عايبًَ ػلْمًبلْؽعايبًَػلي ػاصٍ، اثغاُيوي ادوضيprimavera p6 کبعثغصي آهْػف763

عايبًًَبلْؽعايبًَعٌُوْى عاهييثيل عاؿل،هصٌْػي ُْف764

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتهصطفي ؿيض کيب،MATLAB صع ژًتيک الگْعيتن765

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتکيب هصطفي ؿيضُبعّاعص ثي،ػصجي ُبي كجکَ طغادي768

عايبًَ ػلْمػبثضعايبًَػاعع جْاصثيل ، ّّصpower point 2010 تصْيغي آهْػف770

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتهصطفي ؿيض کيب،MATLAB صع فبػي هٌطك771

عيبضيبتؿجؼ عايبًَ کيبىعيبضيبتهصطفي ؿيض کيب،MATLAB صع ػصجي ُبي كجک772َ

صٌبيغ هٌِضؿيكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغيهؼيبعٍ چٌض گيغي تصوين صع ًْيي عّيکغصي773

MINITAB ّ DESIGN EXPERT افؼاع ًغم صّ ثغ تبکيض ثب ُب آػهبيق تذليل ّ طغادي775 عيبضيبتكبُض صاًلگبٍعيبضيبتهِضي ، ثليغي

صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغهذوضعضب دويضي،صٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح778

 صٌبيغ هٌِضؿيكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغيصٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي779

 صٌبيغ هٌِضؿيكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي2 صٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي780

1.ى- صٌؼتي ؿيـتوِبي طغادي صع اثتکبعي فغا ّ اثتکبعي ُبي الگْعيتن کبعثغص781 عيبضيبتكبُض صاًلگبٍعيبضيبتهِضي ، ثليغي

2.ى- صٌؼتي ؿيـتوِبي طغادي صع اثتکبعي فغا ّ اثتکبعي ُبي الگْعيتن کبعثغص782 عيبضيبتكبُض صاًلگبٍعيبضيبتهِضي ، ثليغي

هضيغيت ايغاى صٌؼت ّ ػلنهضيغيتػليغضب هؼيٌي،اؿتغاتژيک هضيغيت785

عيبضيبتكبُغّص صٌؼتي صاًلگبٍعيبضيبتُبكوي اثغاُينّيْک ؿبُبيي،ججغ786

 صٌبيغ هٌِضؿيًصيغصٌبيغكمبئي عؿْلهغي ؿبهغ،ؿبػهبى هٌبثغ عيؼي ثغًبه788َ

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغالـٌبء ًْع عؿْلصاگالؽ ؿي،آهبعي کيفيت کٌتغل789

 صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغاثغاُين تيوْعي،اجتوبػي-  التصبصي ُبي ؿيـتن ؿبػي هضل ثغ اي همضه792َ

عيبضيبت ايغاى صٌؼت ّ ػلنعيبضيبتهِضي غضٌفغي،صاًق کلف ّ کبّي صاص794ٍ

صٌبيغ هٌِضؿيجن جبم جِبىصٌبيغػجضالغؿْل ُغّي، اًتظبعيصٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح796

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغدويضعضب هکبًي، گلؿبػي ثِيٌَ ّ ؿبػي هضل-  تؼويغات ّ ًگِضاعي هضيغيت797

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،همضهبتي آهْػف-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى799

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،1.ى- همضهبتي آهْػف-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى800

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،2.ى- همضهبتي آهْػف-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى801

 صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغهِضي غضٌفغي،تبهيي ػًجيغٍ هضيغيت ثغ جبهغ ًگغف802

 صٌبيغ هٌِضؿيثصيغ آفغيٌبى کبعصٌبيغًصغاهلل هغػلي،هـبئل ّ هثبلِب ثب ُوغاٍ ػهبى ّ کبع اعػيبثي803

صٌبيغ هٌِضؿيکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغدويضعضب هکبًي، گلهٌِضؿي التصبص804

صٌبيغ هٌِضؿيًْع پيبمصٌبيغهٌِضؽ دمبًي،هٌِضؿي التصبص هـبئل پيغاهْى ًکبتي805

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعضب دويض صػفْليبى،اثؼبصي صليك گيغي اًضاػ808ٍ

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغصٌبيغججبعي ػليغضبعيچبعص اؽ،آهبعي کيفيت کٌتغل809

هضيغيت ايغاى صٌؼت ّ ػلنهضيغيتغضٌفغي هِضي صکتغثيوي ثغاّى،2.ى- ( يکپبعچَ ًگغكي ثب) تْليض هضيغيت ُبي ؿيتن810

هضيغيت ايغاى صٌؼت ّ ػلنهضيغيتاثغاُين تيوْعي،تبهيي ػًجيغٍ هضيغيت813

عيبضيبت ايغاى صٌؼت ّ ػلنعيبضيبتغضٌفغي هِضيپيکتي فيليپ،کبعکغصُب ّ اصْل-  ػصجي ُبي كجک814َ



عيبضيبت1382عيبضيبتهِضي غضٌفغي،سجغٍ ُبي ؿيـتن هجبًي ّ اصْل815

عايبًَ ػلْمًگغ آتيعايبًَفالح دـيجبى صثليْؿت،تغييغ دبل صع صًيبي صع اطالػبتي ُبي ؿيـتن طغادي ّ تذليل818

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغصٌبيغفغ هـتْفي جْاص هذوضاؿْى ُض،1.ى- پغّژٍ کٌتغل عاٌُوبي819

صٌبيغ هٌِضؿيصاًلگبُي ًلغصٌبيغفغ هـتْفي جْاص هذوضاؿْى ُض،2.ى- پغّژٍ کٌتغل عاٌُوبي820

تـت ّ کٌکْعتبّيلتـت ّ کٌکْعفغُبص ًژاص، صعصيتـت-  ػوْهي ػثبى821

تـت ّ کٌکْعپبعؿَؿبستوبى ّ عاٍثِؼاص اكجغي، اعكض کبعكٌبؿي تـت ػوليبت صع تذميك822

عيبضيبتطْؿي ًصيغ سْاجَ صاًلگبٍعيبضيبتلت تلٌَ هذوضلي ّاًگ،فبػي کٌتغل ّ فبػي ُبي ؿيـتن824

صٌبيغ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغهذوض ؿيض دـيٌي، ؿيضهْاص جبثجبيي تذليل ّ ًمل ّ دول هٌِضؿي عيؼي ثغًبه825َ

1.ى- اجتوبػي ّ التصبصي ُبي ؿيـتن-  اعكض کبعكٌبؿي تلغيذي پبؿشِبي ّ ؿْاالت هجوْػ826َ تـت ّ کٌکْعکلْع آهْػف ّ ؿٌجق ؿبػهبىتـت ّ کٌکْعؿٌجق ؿبػهبى کلْع، آهْػف

2.ى- اجتوبػي ّ التصبصي ُبي ؿيـتن-  اعكض کبعكٌبؿي تلغيذي پبؿشِبي ّ ؿْاالت هجوْػ827َ تـت ّ کٌکْعکلْع آهْػف ّ ؿٌجق ؿبػهبىتـت ّ کٌکْعؿٌجق ؿبػهبى کلْع، آهْػف

صٌبيغ هٌِضؿيپغصاػاى ًْصٌبيغدـي هذوض ؿبػ، ػالهتهٌِضؿي ادتوبل ّ آهبع837

الکتغًّيکؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍالکتغًّيکلضيغ اسْاى،1 الکتغًّيک840

عيبضيبتؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعيبضيبتعاهيي صبصليبى،اّل جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى842

عايبًَ ػلْمؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍعايبًَالـبصات ًغگؾ ثطذبئيبى،کبهپبيلغُب ؿبػي پيبصٍ ّ طغادي843

فيؼيکپغصاػاى ًْػليغضب اًتظبعي،اؿتبتيک846

عيبضيبتهغؿلعيبضيبتديضعي اثغاُينجبى عايض،فغتغى كغح848

تـت ّ کٌکْعصاًق ؿيوبيعيبضيبتؿبؿبى افلبعي، اهيغ1.ى- ؿيبالت هکبًيک-  اعكض کبعكٌبؿي آػهْى850

تـت ّ کٌکْعصاًق ؿيوبيعيبضيبتؿبؿبى افلبعي، اهيغ2.ى- ؿيبالت هکبًيک-  اعكض کبعكٌبؿي آػهْى851

هضيغيتللن آّايهضيغيتعدوبى آلبجبًي،پغّژٍ هضيغيت853

عيبضيبتصفبععيبضيبتجوليضي دبجي فغػييهْعيؾ ّيغ، صي1.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة860

عيبضيبتصفبععيبضيبتجوليضي دبجي فغػييهْعيؾ ّيغ، صي2.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة861

عيبضيبتصفبععيبضيبتجوليضي دبجي فغػييهْعيؾ ّيغ، صي3.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة862

عيبضيبتصفبععيبضيبتجوليضي دبجي فغػييهْعيؾ ّيغ، صي4.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة863

عيبضيبتصفبععيبضيبتجوليضي دبجي فغػييهْعيؾ ّيغ، صي5.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة864

عيبضيبتصفبععيبضيبتجوليضي دبجي فغػييهْعيؾ ّيغ، صي6.ى- تذليلي ٌُضؿَ ّ اًتگغال ّ صيفغاًـيل دـبة865

تـت ّ کٌکْعكغيف هضعؿبىتـت ّ کٌکْعهِضي ثِغّػي،تـت اعكض کبعكٌبؿي-  صٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح867

صٌبيغ هٌِضؿيصٌؼتي هضيغيت ؿبػهبىصٌبيغهذوض ؿيض دـيٌي، ؿيضTPM تؼويغات ّ ًگِضاعي ًظبم ؿيـتوبتيک عيؼي ثغًبه868َ

ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنهضيغيتاهلل دجيت دضاصي،1 صٌؼتي کلي ًمل869َ

صٌبيغ هٌِضؿيػلْم ًْعصٌبيغًبصع هِغگبى،سغص التصبص874

صٌبيغ هٌِضؿيػلْم ًْعصٌبيغهذوض فالدي،هٌِضؿي ّ فٌي صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي875

ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿي ايغاى صٌؼت ّ ػلنهضيغيتاهلل دجيت دضاصي،1 صٌؼتي کلي ًمل876َ

فيؼيکايغاى ًگييفيؼيکؿِغاة هٌْچِغي،فيؼيک هجبًي کبهل عاٌُوبي ّ سْصآهْػ878

صٌبيغ هٌِضؿيثبػعگبًي ًلغصٌبيغػجبؿؼلي کغيوي، دبجياًـبًي هٌبثغ هضيغيت879

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،1.ى- گيبُي کغٍ تْليض ّ عّغي پباليق893

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،3.ى- گيبُي کغٍ تْليض ّ عّغي پباليق894

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،2.ى- گيبُي کغٍ تْليض ّ عّغي پباليق895

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،4.ى- گيبُي کغٍ تْليض ّ عّغي پباليق896



ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،5.ى- گيبُي کغٍ تْليض ّ عّغي پباليق897

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،5.ى- ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ اصْل898

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،2.ى- ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ اصْل899

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،1.ى- ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ اصْل900

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،3.ى- ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ اصْل901

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،4.ى- ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ اصْل902

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،4.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ ؿغصسبًَ کبعثغي903

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،2.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ ؿغصسبًَ کبعثغي904

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،1.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ ؿغصسبًَ کبعثغي905

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،3.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ ؿغصسبًَ کبعثغي906

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،5.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ ؿغصسبًَ کبعثغي907

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،1.ى- غظايي هْاص كيوي ّ ثيْكيوي908

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،2.ى- غظايي هْاص كيوي ّ ثيْكيوي909

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،3.ى- غظايي هْاص كيوي ّ ثيْكيوي910

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،4.ى- غظايي هْاص كيوي ّ ثيْكيوي911

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،5.ى- غظايي هْاص كيوي ّ ثيْكيوي912

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغثِجت الضيي، تبج1.ى- غظايي هْاص کيفيت کٌتغل اصْل913

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغثِجت الضيي، تبج2.ى- غظايي هْاص کيفيت کٌتغل اصْل914

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغثِجت الضيي، تبج3.ى- غظايي هْاص کيفيت کٌتغل اصْل915

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغثِجت الضيي، تبج4.ى- غظايي هْاص کيفيت کٌتغل اصْل916

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغثِجت الضيي، تبج5.ى- غظايي هْاص کيفيت کٌتغل اصْل917

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،1.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه918َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،2.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه919َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،3.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه920َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،4.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه921َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،5.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه922َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،6.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه923َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،7.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه924َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،8.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه925َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،9.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه926َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،10.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل ثغ اي همضه927َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،2.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه928َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،3.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه929َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،1.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه930َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،4.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه931َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،5.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه932َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،6.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه933َ



ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،7.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه934َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،8.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه935َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،9.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه936َ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْ ػلي ؿيضآعپبئْل ؿيٌگ،10.ى- (چِبعم ّيغايق) غظايي صٌبيغ اصْل ثغ اي همضه937َ

ج غظاي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغجْاص دصبعي،1.ى- (ُب کبعثغص ّ اصْل ) ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ938

ج غظاي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغجْاص دصبعي،2.ى- (ُب کبعثغص ّ اصْل ) ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ939

ج غظاي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغجْاص دصبعي،3.ى- (ُب کبعثغص ّ اصْل ) ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ940

ج غظاي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغجْاص دصبعي،4.ى- (ُب کبعثغص ّ اصْل ) ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ941

ج غظاي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغجْاص دصبعي،5.ى- (ُب کبعثغص ّ اصْل ) ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ942

ج غظاي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغجْاص دصبعي،6.ى- (ُب کبعثغص ّ اصْل ) ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ943

ج غظاي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغجْاص دصبعي،7.ى- (ُب کبعثغص ّ اصْل ) ؿبػي کٌـغّ صٌبيغ944

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى1.ى- غظايي صٌبيغ صع کيفيت کٌتغل هجبًي945

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى2.ى- غظايي صٌبيغ صع کيفيت کٌتغل هجبًي946

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى3.ى- غظايي صٌبيغ صع کيفيت کٌتغل هجبًي947

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى4.ى- غظايي صٌبيغ صع کيفيت کٌتغل هجبًي948

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى5.ى- غظايي صٌبيغ صع کيفيت کٌتغل هجبًي949

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي1.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل950

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي2.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل951

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي3.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل952

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي4.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل953

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي5.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل954

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي6.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل955

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي7.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل956

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي9.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل957

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي10.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل958

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي8.ى- ؿْم ّيغايق غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل959

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ1.ى- غظايي هْاص ثٌضي ثـتَ اصْل960

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ2.ى- غظايي هْاص ثٌضي ثـتَ اصْل961

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ3.ى- غظايي هْاص ثٌضي ثـتَ اصْل962

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ4.ى- غظايي هْاص ثٌضي ثـتَ اصْل963

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ5.ى- غظايي هْاص ثٌضي ثـتَ اصْل964

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ6.ى- غظايي هْاص ثٌضي ثـتَ اصْل965

ج غظاي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ7.ى- غظايي هْاص ثٌضي ثـتَ اصْل966

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب ادوض ًبهمي، پْع فيضي1.ى- هبءاللؼيغ ّ هبلت967

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب ادوض ًبهمي، پْع فيضي2.ى- هبءاللؼيغ ّ هبلت968

ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،1.ى- گبػصاع ُبي ًْكبثَ تْليض آّعي في969

ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،2.ى- گبػصاع ُبي ًْكبثَ تْليض آّعي في970



ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،4.ى- گبػصاع ُبي ًْكبثَ تْليض آّعي في971

ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،3.ى- گبػصاع ُبي ًْكبثَ تْليض آّعي في972

ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،5.ى- گبػصاع ُبي ًْكبثَ تْليض آّعي في973

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغاالؿالهي دجت هذوضثًْيک کبصلک،1.ى- (لٌض) صٌبيغ هٌِضؿبى  عاٌُوبي974

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغاالؿالهي دجت هذوضثًْيک کبصلک،2.ى- (لٌض) صٌبيغ هٌِضؿبى  عاٌُوبي975

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغاالؿالهي دجت هذوضثًْيک کبصلک،3.ى- (لٌض) صٌبيغ هٌِضؿبى  عاٌُوبي976

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل1.ى- لٌض تکٌْلْژي977

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل4.ى- لٌض تکٌْلْژي978

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل2.ى- لٌض تکٌْلْژي979

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل3.ى- لٌض تکٌْلْژي980

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل5.ى- لٌض تکٌْلْژي981

ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،1.ى- چغة کن ُبي فغآّعصٍ تْليض ّ فغهْالؿيْى982

ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،2.ى- چغة کن ُبي فغآّعصٍ تْليض ّ فغهْالؿيْى983

ج غظاي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،3.ى- چغة کن ُبي فغآّعصٍ تْليض ّ فغهْالؿيْى984

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،1.ى- ثـتٌي تْليض آّعي في985

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،2.ى- ثـتٌي تْليض آّعي في986

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،3.ى- ثـتٌي تْليض آّعي في987

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،1.ى- ُفتن ّيغايق-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي988

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،2.ى- ُفتن ّيغايق-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي989

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،3.ى- ُفتن ّيغايق-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي990

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،4.ى- ُفتن ّيغايق-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي991

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،5.ى- ُفتن ّيغايق-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي992

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،1.ى- صّم جلض-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي993

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،2.ى- صّم جلض-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي994

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،3.ى- صّم جلض-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي995

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،4.ى- صّم جلض-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي996

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضالًـغ گلضى،5.ى- صّم جلض-  هضعى غظايي هيکغّثيْلْژي997

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضگْؿتبّ کبًّْاؽ،1.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي دغاعتي غيغ عّكِبي998

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضگْؿتبّ کبًّْاؽ،2.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي دغاعتي غيغ عّكِبي999

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضگْؿتبّ کبًّْاؽ،3.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي دغاعتي غيغ عّكِبي1000

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضگْؿتبّ کبًّْاؽ،4.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي دغاعتي غيغ عّكِبي1001

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضگْؿتبّ کبًّْاؽ،5.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي دغاعتي غيغ عّكِبي1002

ج غظاي صٌبيغتِغاى صاًلگبٍغظايي صٌبيغفغيضّى ، ػاصٍ هلکػوْهي هيکغّثيْلْژي1003

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،1.ى- آى صعهبًي سْام ّ پيبػ تکٌْلْژي1004

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،2.ى- آى صعهبًي سْام ّ پيبػ تکٌْلْژي1005

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،3.ى- آى صعهبًي سْام ّ پيبػ تکٌْلْژي1006

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضاصهؼ هْؽ،1.ى- پٌجن چبپ-  غظايي هيکغّثيْلْژي1007



ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضاصهؼ هْؽ،2.ى- پٌجن چبپ-  غظايي هيکغّثيْلْژي1008

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضاصهؼ هْؽ،3.ى- پٌجن چبپ-  غظايي ثيْلْژي هيکغ1009ّ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضاصهؼ هْؽ،4.ى- پٌجن چبپ-  غظايي ثيْلْژي هيکغ1010ّ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضاصهؼ هْؽ،5.ى- پٌجن چبپ-  غظايي ثيْلْژي هيکغ1011ّ

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضاصهؼ هْؽ،6.ى- پٌجن چبپ-  غظايي هيکغّثيْلْژي1012

ج غظاي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضاصهؼ هْؽ،7.ى- پٌجن چبپ-  غظايي هيکغّثيْلْژي1013

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،1.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1014

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،2.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1015

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،3.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1016

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،4.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1017

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،5.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1018

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،6.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1019

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،7.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1020

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،8.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1021

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،9.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1022

ج غظاي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغغالهغضب هصجبدي،10.ى- كکغ-  تْليض صٌبيغ اصْل1023

ج غظاي صٌبيغتِغاى صاًلگبٍغظايي صٌبيغّيضا پغّاًَ،1.ى- غظايي هْاص ُبي آػهبيق ّ کيفي کٌتغل1024

ج غظاي صٌبيغتِغاى صاًلگبٍغظايي صٌبيغّيضا پغّاًَ،2.ى- غظايي هْاص ُبي آػهبيق ّ کيفي کٌتغل1025

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل1.ى- غظايي صٌبيغ صع پيلغفتَ تکٌْلْژي1026

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل2.ى- غظايي صٌبيغ صع پيلغفتَ تکٌْلْژي1027

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل3.ى- غظايي صٌبيغ صع پيلغفتَ تکٌْلْژي1028

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل4.ى- غظايي صٌبيغ صع پيلغفتَ تکٌْلْژي1029

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغعضب کٌبعي، ػاصٍ اؿوبػيل5.ى- غظايي صٌبيغ صع پيلغفتَ تکٌْلْژي1030

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػـگغ فغدٌبکي،1.ى- ( هجبًي ّ اصْل) غظايي صٌبيغ ُبي کبعسبًَ طغادي1031

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػـگغ فغدٌبکي،2.ى- ( هجبًي ّ اصْل) غظايي صٌبيغ ُبي کبعسبًَ طغادي1032

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػـگغ فغدٌبکي،3.ى- ( هجبًي ّ اصْل) غظايي صٌبيغ ُبي کبعسبًَ طغادي1033

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػـگغ فغدٌبکي،4.ى- ( هجبًي ّ اصْل) غظايي صٌبيغ ُبي کبعسبًَ طغادي1034

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػـگغ فغدٌبکي،5.ى- ( هجبًي ّ اصْل) غظايي صٌبيغ ُبي کبعسبًَ طغادي1035

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغ  دـيي ؿيض ًظبهي، هيغ1.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ كيغ آّعي في1036

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغ  دـيي ؿيض ًظبهي، هيغ2.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ كيغ آّعي في1037

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغ  دـيي ؿيض ًظبهي، هيغ3.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ كيغ آّعي في1038

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغ  دـيي ؿيض ًظبهي، هيغ4.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ كيغ آّعي في1039

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغ  دـيي ؿيض ًظبهي، هيغ5.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ كيغ آّعي في1040

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغ  دـيي ؿيض ًظبهي، هيغ6.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ كيغ آّعي في1041

ج غظايي صٌبيغکلبّعػي ػلْمغظايي صٌبيغ  دـيي ؿيض ًظبهي، هيغ7.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ كيغ آّعي في1042

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػـگغ فغدٌبکي،1.ى- ( هجبًي ّ اصْل ) غظايي صٌبيغ ُبي کبعسبًَ طغادي1043

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػـگغ فغدٌبکي،2.ى- ( هجبًي ّ اصْل ) غظايي صٌبيغ ُبي کبعسبًَ طغادي1044



ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،1.ى- ُب هغظي عيؼ ثب غظايي هْاص ؿبػي غٌي1045

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،2.ى- ُب هغظي عيؼ ثب غظايي هْاص ؿبػي غٌي1046

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،3.ى- ُب هغظي عيؼ ثب غظايي هْاص ؿبػي غٌي1047

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،1.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ سبًَ ؿغص کبعثغي1048

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،2.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ سبًَ ؿغص کبعثغي1049

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،3.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ سبًَ ؿغص کبعثغي1050

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،4.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ سبًَ ؿغص کبعثغي1051

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغػلي آثغّهٌض،5.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي صع اًجبع ّ سبًَ ؿغص کبعثغي1052

ج غظايي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغالضيي کوبل ؿيض عضْي، ؿيض1.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي هجبًي1053

ج غظايي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغالضيي کوبل ؿيض عضْي، ؿيض2.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي هجبًي1054

ج غظايي صٌبيغػويضيغظايي صٌبيغالضيي کوبل ؿيض عضْي، ؿيض3.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي هجبًي1055

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ1.ى- آى پباليق ّ عّغي آّعي في1056

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ2.ى- آى پباليق ّ عّغي آّعي في1057

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ3.ى- آى پباليق ّ عّغي آّعي في1058

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ4.ى- آى پباليق ّ عّغي آّعي في1059

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغدـيي ؿيض ضيبثغي، ًظبهي هيغ5.ى- آى پباليق ّ عّغي آّعي في1060

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،1.ى- سلکجبع آّعي في1061

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،2.ى- سلکجبع آّعي في1062

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،3.ى- سلکجبع آّعي في1063

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػجبؿؼلي هطلجي،1.ى- صعيبيي غظايي هذصْالت صع کيفيت کٌتغل1064

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػجبؿؼلي هطلجي،2.ى- صعيبيي غظايي هذصْالت صع کيفيت کٌتغل1065

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػجبؿؼلي هطلجي،3.ى- صعيبيي غظايي هذصْالت صع کيفيت کٌتغل1066

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػجبؿؼلي هطلجي،4.ى- صعيبيي غظايي هذصْالت صع کيفيت کٌتغل1067

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغػجبؿؼلي هطلجي،5.ى- صعيبيي غظايي هذصْالت صع کيفيت کٌتغل1068

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى1.ى- غظايي صٌبيغ صع کبع ايوٌي ّ ثِضاكت اصْل1069

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى2.ى- غظايي صٌبيغ صع کبع ايوٌي ّ ثِضاكت اصْل1070

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى3.ى- غظايي صٌبيغ صع کبع ايوٌي ّ ثِضاكت اصْل1071

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى1.ى- ؿبػي کٌـغ1072ّ

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى2.ى- ؿبػي کٌـغ1073ّ

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى3.ى- ؿبػي کٌـغ1074ّ

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى4.ى- ؿبػي کٌـغ1075ّ

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغعؿْل ، پبيبى5.ى- ؿبػي کٌـغ1076ّ

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغهِـب هجظّثي،1.ى- غظايي صٌبيغ صع اکـتغّژى تکٌْلْژي1077

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغهِـب هجظّثي،2.ى- غظايي صٌبيغ صع اکـتغّژى تکٌْلْژي1078

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغهِـب هجظّثي،3.ى- غظايي صٌبيغ صع اکـتغّژى تکٌْلْژي1079

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغهِـب هجظّثي،4.ى- غظايي صٌبيغ صع اکـتغّژى تکٌْلْژي1080

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغهِـب هجظّثي،5.ى- غظايي صٌبيغ صع اکـتغّژى تکٌْلْژي1081



ج غظايي صٌبيغتِغاى صاًلگبٍغظايي صٌبيغًْعصُغ عکٌي،غظايي هْاص ثِضاكت اصْل1082

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،1.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1083

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،2.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1084

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،3.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1085

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،4.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1086

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،5.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1087

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،6.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1088

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،7.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1089

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،8.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1090

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،9.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1091

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضپي ّالـتغا،10.ى- لجٌي ُبي فغآّعصٍ ّ كيغ تکٌْلْژي1092

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،1.ى- آى صعهبًي سْام ّ اًجيغ تکٌْلْژي1093

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،2.ى- آى صعهبًي سْام ّ اًجيغ تکٌْلْژي1094

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،3.ى- آى صعهبًي سْام ّ اًجيغ تکٌْلْژي1095

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،1.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ اًگْع تکٌْلْژي1096

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،2.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ اًگْع تکٌْلْژي1097

ج غظايي صٌبيغايغاى کلبّعػي ػلنغظايي صٌبيغكِغام همصْصي،3.ى- آى ُبي فغاّعصٍ ّ اًگْع تکٌْلْژي1098

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضکغؿتْفغ صًّب، جي1.ى- ثبال فلبع ثب غظايي هْاص فغآّعي1099

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضکغؿتْفغ صًّب، جي2.ى- ثبال فلبع ثب غظايي هْاص فغآّعي1100

ج غظايي صٌبيغهلِض صاًلگبُي جِبصغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضکغؿتْفغ صًّب، جي3.ى- ثبال فلبع ثب غظايي هْاص فغآّعي1101

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغهذوض دميمي، اؿتغاتؼيک هضيغيت1102

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغػجبؽ ًغگـيبى،ليؼعل افؼاع ًغم کبعثغص عاٌُوبي1103

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغػاعػي عضبپبل صي،هبلي اهْع صع ػصجي ُبي كجک1104َ

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغعضب هٌبجبتي،ؿغهبيَ ثبػاع اصْل آػهْى آهْػ سْص1105

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغپيبم ػاصٍ، ػجبؽ1.ى- پيلغفتَ التصبصي ُبي تذليل1106

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغپيبم ػاصٍ، ػجبؽ2.ى- پيلغفتَ التصبصي ُبي تذليل1107

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغپيبم ػاصٍ، ػجبؽ3.ى- پيلغفتَ التصبصي ُبي تذليل1108

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،1.ى- هٌِضؿي التصبص1109

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،2.ى- هٌِضؿي التصبص1110

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،3.ى- هٌِضؿي التصبص1111

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغُبصي هذوض ، ًيکْفغ1.ى- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه1112َ

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغُبصي هذوض ، ًيکْفغ2.ى- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه1113َ

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغُبصي هذوض ، ًيکْفغ3.ى- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبه1114َ

ج صٌبيغپلکصٌبيغعضبيي جؼفغکبليبًوْي صة،1.ى- ژًتيک ُبي الگْعيتن1115

ج صٌبيغپلکصٌبيغعضبيي جؼفغکبليبًوْي صة،2.ى- ژًتيک ُبي الگْعيتن1116

ج صٌبيغپلکصٌبيغعضبيي جؼفغکبليبًوْي صة،3.ى- ژًتيک ُبي الگْعيتن1117

ج صٌبيغ کتت تضّيي ّ هطبلؼَ ؿبػهبىصٌبيغجِبًشبًي ػليعيوًْض پي،1.ى- اّل جلض-  هبلي هضيغيت1118



ج صٌبيغ کتت تضّيي ّ هطبلؼَ ؿبػهبىصٌبيغجِبًشبًي ػليعيوًْض پي،2.ى- اّل جلض-  هبلي هضيغيت1119

ج صٌبيغ کتت تضّيي ّ هطبلؼَ ؿبػهبىصٌبيغادوض عّؿتب،ثبػاعيبثي هضيغيت1120

ج صٌبيغؿوتصٌبيغهذوضعضب هِغگبى،1.ى- اّل جلض-  ػوليبت صع تذميك1121

ج صٌبيغؿوتصٌبيغهذوضعضب هِغگبى،2.ى- اّل جلض-  ػوليبت صع تذميك1122

ج صٌبيغؿوتصٌبيغهذوض ؿيض دـيٌي، ؿيض1.ى- کبعسبًَ هضيغيت1123

ج صٌبيغؿوتصٌبيغهذوض ؿيض دـيٌي، ؿيض2.ى- کبعسبًَ هضيغيت1124

ج صٌبيغؿوتصٌبيغجِبًشبًي ػليعيوًْض پي،1.ى- صّم جلض-  هبلي هضيغيت1125

ج صٌبيغؿوتصٌبيغجِبًشبًي ػليعيوًْض پي،2.ى- صّم جلض-  هبلي هضيغيت1126

ج صٌبيغؿوتصٌبيغؿغصاعي ادوضصثليْ اؽ،1.ى- هضيغيت اطالػبتي ؿيـتوِبي1127

ج صٌبيغؿوتصٌبيغؿغصاعي ادوضصثليْ اؽ،2.ى- هضيغيت اطالػبتي ؿيـتوِبي1128

ج صٌبيغؿوتصٌبيغػجبؽ ؿيض دـيٌي،1.ى- کيفيت کٌتغل ؿيـتوِبي کبعثغص1129

ج صٌبيغؿوتصٌبيغػجبؽ ؿيض دـيٌي،2.ى- کيفيت کٌتغل ؿيـتوِبي کبعثغص1130

ج صٌبيغؿوتصٌبيغهذوضعضب هِغگبى،1.ى- عيبضي ؿبػي هضل1131

ج صٌبيغؿوتصٌبيغهذوضعضب هِغگبى،2.ى- عيبضي ؿبػي هضل1132

ج صٌبيغؿوتصٌبيغآطع ػبصلعاص اکغيلٌبى،کبع ّ کـت ُبي فغايٌض هجضص هٌِضؿي1133

ج صٌبيغؿوتصٌبيغادوض عّؿتب،ثبػاعيبثي تذميمبت1134

ج صٌبيغؿوتصٌبيغػًضيَ ػجضاهللايگْع اًـف،اؿتغاتژيک هضيغيت اؿتمغاع1135

ج صٌبيغؿوتصٌبيغعضب هذوض ػاصٍ، دويضيسطي غيغ عيؼي ثغًبه1136َ

ج صٌبيغؿوتصٌبيغعضب عاػي،پيلغفتَ گظاعي ؿغهبيَ هضيغيت1137

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعکجيض ايْػيبى،صٌبيغ هٌِضؿي-  صٌبيغ هٌِضؿي1138

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعکجيض ايْػيبى،هبلي-  صٌبيغ هٌِضؿي ؿْاالت هجوْػ1139َ

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهجيض ايْػيبى،1.ى- آػهْى هغدلَ 8-  اعكض کبعكٌبؿي کٌکْع ؿبػ كجي1140َ

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعکجيض ايْػيبى،2.ى- آػهْى هغدلَ 8-  اعكض کبعكٌبؿي کٌکْع ؿبػ كجي1141َ

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهجيض ايْػيبى،1.ى- هٌِضؿي ادتوبالت ّ آهبع ؿْال 11422000

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق ًگبٍتـت ّ کٌکْعهجيض ايْػيبى،2.ى- هٌِضؿي ادتوبالت ّ آهبع ؿْال 11432000

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،1.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1144

ج صٌبيغصاًق ًگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،2.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1145

ج صٌبيغصاًلگبُي کتبةصٌبيغآػاصٍ ػلي هذوضآلي ثي،1.ى- VISUAL SLAM ثب ؿبػي كجي1146َ

ج صٌبيغصاًلگبُي کتبةصٌبيغآػاصٍ ػلي هذوضآلي ثي،2.ى- VISUAL SLAM ثب ؿبػي كجي1147َ

غظايي صٌبيغثِلتي كِيضغظايي صٌبيغتـليوي الضؽعيچبعص اّؿْ،1.ى- غظايي هْاص كيوي ثغ اي همضه1148َ

غظايي صٌبيغثِلتي كِيضغظايي صٌبيغتـليوي الضؽعيچبعص اّؿْ،2.ى- غظايي هْاص كيوي ثغ اي همضه1149َ

ج صٌبيغثصيغ آفغيٌبى کبعصٌبيغًصغاهلل هغػلي،1.ى- ؿٌجي ػهبى ؿيـتوِبي1150

ج صٌبيغثصيغ آفغيٌبى کبعصٌبيغًصغاهلل هغػلي،2.ى- ؿٌجي ػهبى ؿيـتوِبي1151

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق اعکبىتـت ّ کٌکْعػلي هذوضي، كيغ1.ى- تـت-  صٌبيغ هٌِضؿي کتبة1152

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق اعکبىتـت ّ کٌکْعػلي هذوضي، كيغ2.ى- تـت-  صٌبيغ هٌِضؿي کتبة1153

تـت ّ کٌکْع کتبثِبيصاًق اعکبىتـت ّ کٌکْعػلي هذوضي، كيغ3.ى- تـت-  صٌبيغ هٌِضؿي کتبة1154

ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغديضع ؿيض الضيٌي، فشغ هيغ1.ى- هضيغيت صع آى کبعثغص ّ فبػي هٌطك1155



ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغديضع ؿيض الضيٌي، فشغ هيغ2.ى- هضيغيت صع آى کبعثغص ّ فبػي هٌطك1156

ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغديضع ؿيض الضيٌي، فشغ هيغ3.ى- هضيغيت صع آى کبعثغص ّ فبػي هٌطك1157

ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغديضع ؿيض الضيٌي، فشغ هيغ4.ى- هضيغيت صع آى کبعثغص ّ فبػي هٌطك1158

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ1.ى- ًت-  تؼويغات ّ ًگِضاعي عيؼي ثغًبه1159َ

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ2.ى- ًت-  تؼويغات ّ ًگِضاعي عيؼي ثغًبه1160َ

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ3.ى- ًت-  تؼويغات ّ ًگِضاعي عيؼي ثغًبه1161َ

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ4.ى- ًت-  تؼويغات ّ ًگِضاعي عيؼي ثغًبه1162َ

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغلضّؿي ثِبصع دويضّاي اي توين،1.ى- ؿٌتي ّ صٌؼتي عّف ثَ فتب پٌيغ تْليض1163

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغلضّؿي ثِبصع دويضّاي اي توين،2.ى- ؿٌتي ّ صٌؼتي عّف ثَ فتب پٌيغ تْليض1164

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغلضّؿي ثِبصع دويضّاي اي توين،3.ى- ؿٌتي ّ صٌؼتي عّف ثَ فتب پٌيغ تْليض1165

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغلضّؿي ثِبصع دويضّاي اي توين،4.ى- ؿٌتي ّ صٌؼتي عّف ثَ فتب پٌيغ تْليض1166

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغهذلْجي ُبكنجغي ثٌکؾ،1.ى- پيلبهض-  گــتَ ؿيـتوِبي ؿبػي كجي1167َ

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغهذلْجي ُبكنجغي ثٌکؾ،2.ى- پيلبهض-  گــتَ ؿيـتوِبي ؿبػي كجي1168َ

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغهذلْجي ُبكنجغي ثٌکؾ،3.ى- پيلبهض-  گــتَ ؿيـتوِبي ؿبػي كجي1169َ

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغهذلْجي ُبكنجغي ثٌکؾ،4.ى- پيلبهض-  گــتَ ؿيـتوِبي ؿبػي كجي1170َ

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغهذلْجي ُبكنجغي ثٌکؾ،5.ى- پيلبهض-  گــتَ ؿيـتوِبي ؿبػي كجي1171َ

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضّيليبم فغيؼيغ،1.ى- ُلتن چبپ-  غظايي هْاص هيکغّثيْلْژي1172

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضّيليبم فغيؼيغ،2.ى- ُلتن چبپ-  غظايي هْاص هيکغّثيْلْژي1173

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضّيليبم فغيؼيغ،3.ى- ُلتن چبپ-  غظايي هْاص هيکغّثيْلْژي1174

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضّيليبم فغيؼيغ،4.ى- ُلتن چبپ-  غظايي هْاص هيکغّثيْلْژي1175

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضّيليبم فغيؼيغ،5.ى- ُلتن چبپ-  غظايي هْاص هيکغّثيْلْژي1176

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغلضّؿي ثِبصع دويضّاي اي توين،ؿٌتي ّ صٌؼتي عّف ثَ فتب پٌيغ تْليض1177

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغچوغاى ُبصي هذوضُبعّلض کًْتغ،هضيغيت اصْل1178

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي1.ى- 2 صٌؼتي ؿيـتوِبي طغادي1179

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي2.ى- 2 صٌؼتي ؿيـتوِبي طغادي1180

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي3.ى- 2 صٌؼتي ؿيـتوِبي طغادي1181

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي1.ى- 1 صٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي1182

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي2.ى- 1 صٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي1183

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي3.ى- 1 صٌؼتي ُبي ؿيـتن طغادي1184

ج غظايي صٌبيغاعّهيَ صاًلگبٍغظايي صٌبيغديضعي عضبام اؿْاهيٌبتبى،1.ى- غظايي هْاص صاًق1185

ج غظايي صٌبيغاعّهيَ صاًلگبٍغظايي صٌبيغديضعي عضبام اؿْاهيٌبتبى،2.ى- غظايي هْاص صاًق1186

ج غظايي صٌبيغاعّهيَ صاًلگبٍغظايي صٌبيغديضعي عضبام اؿْاهيٌبتبى،3.ى- غظايي هْاص صاًق1187

ج غظايي صٌبيغاعّهيَ صاًلگبٍغظايي صٌبيغديضعي عضبام اؿْاهيٌبتبى،4.ى- غظايي هْاص صاًق1188

ج غظايي صٌبيغاعّهيَ صاًلگبٍغظايي صٌبيغديضعي عضبام اؿْاهيٌبتبى،5.ى- غظايي هْاص صاًق1189

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغػليغضب ادوضي، ػلي1.ى- ػهبى ّ کبع اعػيبثي1190

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغػليغضب ادوضي، ػلي2.ى- ػهبى ّ کبع اعػيبثي1191

1.ى- كضٍ ؿبستبع تجضيض لضعت ُبي ؿيـتن صع ًگِضاعي ّ تؼويغ عيؼي ثغًبه1192َ ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغهذوض پْع، كبُيضٍ



2.ى- كضٍ ؿبستبع تجضيض لضعت ُبي ؿيـتن صع ًگِضاعي ّ تؼويغ عيؼي ثغًبه1193َ ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغهذوض پْع، كبُيضٍ

ج صٌبيغػبثضصٌبيغاثغاُين ثبيؼيضي،MINITAB ثب آهبعي تذليل1194

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغًْعالـٌبء عؿْلصاگالؽ ؿي،1.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1195

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغًْعالـٌبء عؿْلصاگالؽ ؿي،2.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1196

ج صٌبيغتِغاى صاًلگبٍصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ1.ى- هؼيبعٍ چٌض ُبي گيغي تصوين1197

ج صٌبيغتِغاى صاًلگبٍصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ2.ى- هؼيبعٍ چٌض ُبي گيغي تصوين1198

ج صٌبيغتِغاى صاًلگبٍصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ3.ى- هؼيبعٍ چٌض ُبي گيغي تصوين1199

ج صٌبيغاصثـتبى ًلغصٌبيغهِضي فغػاصي،ًت-  تؼويغات ّ ًگِضاعي ُبي اؿتغاتژي1200

ج صٌبيغؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍصٌبيغعاهيي صبصليبى،1.ى- 1 جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى1201

ج صٌبيغؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍصٌبيغعاهيي صبصليبى،2.ى- 1 جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى1202

ج صٌبيغؿيٌب ثْػلي صاًلگبٍصٌبيغعاهيي صبصليبى،3.ى- 1 جلض-  ليٌگْ ؿبػي هضل ػثبى1203

ج صٌبيغادوض آيييصٌبيغكِبثي ػليآلجغتْگبعؿيب صيبػ،1.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح ّ طغادي1204

ج صٌبيغادوض آيييصٌبيغكِبثي ػليآلجغتْگبعؿيب صيبػ،2.ى- صٌؼتي ُبي ّادض عيؼي طغح ّ طغادي1205

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،1.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1206

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،2.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1207

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،3.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1208

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،4.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1209

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،5.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1210

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،6.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1211

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،7.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1212

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،8.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1213

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،9.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1214

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغاكتغي کلجبهي ادوضلْپؾ گْهؾ،10.ى- ( غظايي صٌبيغ ) کبعسبًَ طغادي1215

ج غظايي صٌبيغؿٌبثبص ًلغغظايي صٌبيغهذـي عّدبًي، لضؽ1.ى- كيغ كيوي هجبًي1216

ج غظايي صٌبيغؿٌبثبص ًلغغظايي صٌبيغهذـي عّدبًي، لضؽ2.ى- كيغ كيوي هجبًي1217

ج غظايي صٌبيغؿٌبثبص ًلغغظايي صٌبيغهذـي عّدبًي، لضؽ3.ى- كيغ كيوي هجبًي1218

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغؿؼيض هيغ ؿيض لبضي،1.ى- غظايي هْاص فغآّعي صع ّادض ػوليبت1220

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغؿؼيض هيغ ؿيض لبضي،2.ى- غظايي هْاص فغآّعي صع ّادض ػوليبت1221

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغؿؼيض هيغ ؿيض لبضي،3.ى- غظايي هْاص فغآّعي صع ّادض ػوليبت1222

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغؿؼيض هيغ ؿيض لبضي،4.ى- غظايي هْاص فغآّعي صع ّادض ػوليبت1223

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغؿؼيض هيغ ؿيض لبضي،5.ى- غظايي هْاص فغآّعي صع ّادض ػوليبت1224

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغسليل ثِؼاص،1.ى- لٌض ُبي کبعسبًَ صع آػهبيلگبُي کيفي کٌتغل الؼول صؿتْع1225

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغسليل ثِؼاص،2.ى- لٌض ُبي کبعسبًَ صع آػهبيلگبُي کيفي کٌتغل الؼول صؿتْع1226

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغسليل ثِؼاص،3.ى- لٌض ُبي کبعسبًَ صع آػهبيلگبُي کيفي کٌتغل الؼول صؿتْع1227

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغسليل ثِؼاص،4.ى- لٌض ُبي کبعسبًَ صع آػهبيلگبُي کيفي کٌتغل الؼول صؿتْع1228

ج غظايي صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍغظايي صٌبيغسليل ثِؼاص،5.ى- لٌض ُبي کبعسبًَ صع آػهبيلگبُي کيفي کٌتغل الؼول صؿتْع1229

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغثبثک ػاصٍ، لٌجغ1.ى- فلغصٍ-  غظايي هْاص كيوي1230



ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغثبثک ػاصٍ، لٌجغ2.ى- فلغصٍ-  غظايي هْاص كيوي1231

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغثبثک ػاصٍ، لٌجغ3.ى- فلغصٍ-  غظايي هْاص كيوي1232

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغثبثک ػاصٍ، لٌجغ4.ى- فلغصٍ-  غظايي هْاص كيوي1233

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغثبثک ػاصٍ، لٌجغ5.ى- فلغصٍ-  غظايي هْاص كيوي1234

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،1.ى- غظايي هْاص كيوي1235

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،2.ى- غظايي هْاص كيوي1236

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،3.ى- غظايي هْاص كيوي1237

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،4.ى- غظايي هْاص كيوي1238

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،5.ى- غظايي هْاص كيوي1239

ج صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍصٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضؿبعا هْعتيوغ،1.ى- ثذغاًي ًمبط ّ سطغات آًبليؼ کبعثغصي عاٌُوبي1240

ج صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍصٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضؿبعا هْعتيوغ،2.ى- ثذغاًي ًمبط ّ سطغات آًبليؼ کبعثغصي عاٌُوبي1241

ج صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍصٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضؿبعا هْعتيوغ،3.ى- ثذغاًي ًمبط ّ سطغات آًبليؼ کبعثغصي عاٌُوبي1242

ج صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍصٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضؿبعا هْعتيوغ،4.ى- ثذغاًي ًمبط ّ سطغات آًبليؼ کبعثغصي عاٌُوبي1243

ج صٌبيغهلِض فغصّؿي صاًلگبٍصٌبيغهغتضْي ػلي ؿيضؿبعا هْعتيوغ،5.ى- ثذغاًي ًمبط ّ سطغات آًبليؼ کبعثغصي عاٌُوبي1244

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغهِضي اؿکًْژاص،1.ى- هٌِضؿي التصبص1245

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغهِضي اؿکًْژاص،2.ى- هٌِضؿي التصبص1246

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغهِضي اؿکًْژاص،3.ى- هٌِضؿي التصبص1247

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغًبصغ آلبيي، لبؿن1.ى- پيْؿتَ ُبي ؿيـتن ؿبػي كجي1248َ

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغًبصغ آلبيي، لبؿن2.ى- پيْؿتَ ُبي ؿيـتن ؿبػي كجي1249َ

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغًبصغ آلبيي، لبؿن3.ى- پيْؿتَ ُبي ؿيـتن ؿبػي كجي1250َ

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغهصلذي لبؿناؿکيي جي، عًّبلض1.ى-  تْليض ّ ؿبست ُبي ؿيـتن1251

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغهصلذي لبؿناؿکيي جي، عًّبلض2.ى-  تْليض ّ ؿبست ُبي ؿيـتن1252

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغهصلذي لبؿناؿکيي جي، عًّبلض3.ى-  تْليض ّ ؿبست ُبي ؿيـتن1253

ج صٌبيغثصيغصٌبيغًصغاهلل هغػلي،1.ى- ػهبى ّ کبع اعػيبثي1254

ج صٌبيغثصيغصٌبيغًصغاهلل هغػلي،2.ى- ػهبى ّ کبع اعػيبثي1255

ج صٌبيغتِغاى صاًلگبٍصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ1.ى- پْيب عيؼي ثغًبه1256َ

ج صٌبيغتِغاى صاًلگبٍصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ2.ى- پْيب عيؼي ثغًبه1257َ

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ1.ى- ُب هْجْصي کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ کتبة الوـبئل دل1258

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ2.ى- ُب هْجْصي کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ کتبة الوـبئل دل1259

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ3.ى- ُب هْجْصي کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ کتبة الوـبئل دل1260

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ4.ى- ُب هْجْصي کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ کتبة الوـبئل دل1261

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغجْاص هذوض پْع، اصغغ5.ى- ُب هْجْصي کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ کتبة الوـبئل دل1262

ج صٌبيغػعيي کلکصٌبيغکْعّف ػلمي،اثتکبعي فغا ُبي الگْعيتن ّ تغکيجي ؿبػي ثِي1263ٌَ

ج صٌبيغصاًلگبُي جِبصصٌبيغجوبل كِغاثي،1.ى- کلوٌتبيي ثب کبّي صاص1264ٍ

ج صٌبيغصاًلگبُي جِبصصٌبيغجوبل كِغاثي،2.ى- کلوٌتبيي ثب کبّي صاص1265ٍ

ج صٌبيغثصيغصٌبيغًصغاهلل هغػلي،1.ى- اًـبًي فبکتْعُبي هٌِضؿي-  کبع اعگًْْهي1266

ج صٌبيغثصيغصٌبيغًصغاهلل هغػلي،2.ى- اًـبًي فبکتْعُبي هٌِضؿي-  کبع اعگًْْهي1267



ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي1.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل هـبئل تلغيخ1268

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي2.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل هـبئل تلغيخ1269

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي3.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل هـبئل تلغيخ1270

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي4.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل هـبئل تلغيخ1271

ج غظايي صٌبيغآييژغظايي صٌبيغدويض پْع، تْکلي5.ى- غظايي صٌبيغ هٌِضؿي اصْل هـبئل تلغيخ1272

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغلوي فبطوي تمي هذوضآع کٌت ثيکغ،1.ى- ثٌضي ػهبى ّ ػوليبت تْالي1273

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغلوي فبطوي تمي هذوضآع کٌت ثيکغ،2.ى- ثٌضي ػهبى ّ ػوليبت تْالي1274

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغهِضي کغثبؿيبى،1.ى- MINI TAB افؼاع ًغم ثب آهبعي کيفيت کٌتغل1275

ج صٌبيغاعکبىصٌبيغهِضي کغثبؿيبى،2.ى- MINI TAB افؼاع ًغم ثب آهبعي کيفيت کٌتغل1276

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغجوبل كِغاثي،1.ى-  کبّي صاص1277ٍ

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغجوبل كِغاثي،2.ى-  کبّي صاص1278ٍ

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغعضب هذوض ؿيض ايغّاًي،1.ى- اّل جلض-  صف ُبي ؿيـتن1279

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغعضب هذوض ؿيض ايغّاًي،2.ى- اّل جلض-  صف ُبي ؿيـتن1280

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغتؼويغات ّ ًگِضاعي عيؼي ثغًبه1281َ

ج صٌبيغپبيَ ػلْم گـتغفصٌبيغهمصْص اهيغي،1.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل تبليفي ؿْاالت هجوْػ1282َ

ج صٌبيغپبيَ ػلْم گـتغفصٌبيغهمصْص اهيغي،2.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل تبليفي ؿْاالت هجوْػ1283َ

ج صٌبيغثبٌُغ كِيض صاًلگبٍصٌبيغػجبؽ پغچوي،1.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1284

ج صٌبيغثبٌُغ كِيض صاًلگبٍصٌبيغػجبؽ پغچوي،2.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1285

ج صٌبيغثبٌُغ كِيض صاًلگبٍصٌبيغػجبؽ پغچوي،3.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1286

ج صٌبيغثبٌُغ كِيض صاًلگبٍصٌبيغػجبؽ پغچوي،4.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1287

1.ى- ثبال کيفيت ثب ُبي فغآيٌض ثغاي کٌتغل ًوْصاعُبي ّ آهبعي ُبي هضل1288 ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،

2.ى- ثبال کيفيت ثب ُبي فغآيٌض ثغاي کٌتغل ًوْصاعُبي ّ آهبعي ُبي هضل1289 ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،

3.ى- ثبال کيفيت ثب ُبي فغآيٌض ثغاي کٌتغل ًوْصاعُبي ّ آهبعي ُبي هضل1290 ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،

4.ى- ثبال کيفيت ثب ُبي فغآيٌض ثغاي کٌتغل ًوْصاعُبي ّ آهبعي ُبي هضل1291 ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغدـيي اهيغ اهيغي،

ج صٌبيغصاًلجْصٌبيغعّيب ًجبت، هذوض ػلي1.ى- صٌبيغ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي کبهل عاٌُوبي1292

ج صٌبيغصاًلجْصٌبيغعّيب ًجبت، هذوض ػلي2.ى- صٌبيغ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي کبهل عاٌُوبي1293

ج صٌبيغصاًلجْصٌبيغعّيب ًجبت، هذوض ػلي3.ى- صٌبيغ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي کبهل عاٌُوبي1294

ج صٌبيغصاًق هغػصٌبيغػجبؿي ؿليوبىُْاعص ثبعًؾ،1.ى- همضهبتي عئْلْژي ٌُضثْک1295

ج صٌبيغصاًق هغػصٌبيغػجبؿي ؿليوبىُْاعص ثبعًؾ،2.ى- همضهبتي عئْلْژي ٌُضثْک1296

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغدـي ؿيض پْع، لضؿي1.ى- AHP هغاتجي ؿلـلَ تذليل فغآيٌض1297

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغدـي ؿيض پْع، لضؿي2.ى- AHP هغاتجي ؿلـلَ تذليل فغآيٌض1298

ج صٌبيغصاًلجْصٌبيغهغين ، كِجبػي1.ى- صٌبيغ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي کبهل عاٌُوبي1299

ج صٌبيغصاًلجْصٌبيغهغين ، كِجبػي2.ى- صٌبيغ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي کبهل عاٌُوبي1300

ج صٌبيغصاًلجْصٌبيغهغين ، كِجبػي3.ى- صٌبيغ صاًلجْيبى ثغاي اًگليـي کبهل عاٌُوبي1301

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغهذوض هضعؽ،صف ًظغي1302َ

ج صٌبيغدبهيصٌبيغهذوض هذوضي،پْيب تمبضبي ثب تْليض عيؼي ثغًبه1303َ

ج صٌبيغطْؿي ًصيغ سْاجَ صاًلگبٍصٌبيغعضب ؿيض يؼصي، صجبعاعػف هٌِضؿي کبعثغصي اصْل1304



ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغجوبل كِغاثي،پيلغفتَ کبّي صاص1305ٍ

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغجؼفغ ؿيض ؿجبصي،سطي عيؼي ثغًبه1306َ

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغجؼفغ ؿيض ؿجبصي،ؿبػي هضل جبهغ عاٌُوبي1307

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغغضٌفغي هِضيثيوي ثغاّى، تْليض هضيغيت ُبي ؿيـتن1308

ج صٌبيغًجْيصٌبيغهـؼْص عثبًي،1.ى- عيبضي الگُْبي عيؼي طغح1309

ج صٌبيغًجْيصٌبيغهـؼْص عثبًي،2.ى- عيبضي الگُْبي عيؼي طغح1310

ج صٌبيغػلْم ًْعصٌبيغًبصع هِغگبى،1.ى- کالى التصبص1311

ج صٌبيغػلْم ًْعصٌبيغًبصع هِغگبى،2.ى- کالى التصبص1312

ج صٌبيغػلْم ًْعصٌبيغًبصع هِغگبى،3.ى- کالى التصبص1313

ج صٌبيغصاًلگبُي جِبصصٌبيغعضب دويض ثشق، ايؼص1.ى- هضيغيت ّ صٌبيغ هٌِضؿي افؼاعُبي ًغم کبعثغصي آهْػف1314

ج صٌبيغصاًلگبُي جِبصصٌبيغعضب دويض ثشق، ايؼص2.ى- هضيغيت ّ صٌبيغ هٌِضؿي افؼاعُبي ًغم کبعثغصي آهْػف1315

ج صٌبيغصاًلگبُي جِبصصٌبيغعضب دويض ثشق، ايؼص3.ى- هضيغيت ّ صٌبيغ هٌِضؿي افؼاعُبي ًغم کبعثغصي آهْػف1316

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغاثغاُين تيوْعي،1.ى- تبهيي ػًجيغٍ هضيغيت1317

ج صٌبيغ ايغاى صٌؼت ّ ػلنصٌبيغاثغاُين تيوْعي،2.ى- تبهيي ػًجيغٍ هضيغيت1318

ج غظايي صٌبيغكيغاػ صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضي هلکي،1.ى- ػصى يز-  کغصى سلک-  دغاعت اػ اؿتفبصٍ ثب غظا ًگِضاعي1319

ج غظايي صٌبيغكيغاػ صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضي هلکي،2.ى- ػصى يز-  کغصى سلک-  دغاعت اػ اؿتفبصٍ ثب غظا ًگِضاعي1320

ج غظايي صٌبيغكيغاػ صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضي هلکي،3.ى- ػصى يز-  کغصى سلک-  دغاعت اػ اؿتفبصٍ ثب غظا ًگِضاعي1321

ج غظايي صٌبيغكيغاػ صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضي هلکي،4.ى- ػصى يز-  کغصى سلک-  دغاعت اػ اؿتفبصٍ ثب غظا ًگِضاعي1322

ج غظايي صٌبيغكيغاػ صاًلگبٍغظايي صٌبيغهغتضي هلکي،5.ى- ػصى يز-  کغصى سلک-  دغاعت اػ اؿتفبصٍ ثب غظا ًگِضاعي1323

ج صٌبيغػلْم ًْعصٌبيغدـي اکجغي،1.ى- هٌِضؿي التصبص1324

ج صٌبيغػلْم ًْعصٌبيغدـي اکجغي،2.ى- هٌِضؿي التصبص1325

ج صٌبيغػلْم ًْعصٌبيغدـي اکجغي،3.ى- هٌِضؿي التصبص1326

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ1.ى- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ اصْل1327

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ2.ى- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ اصْل1328

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ3.ى- ُب هْجْصي ّ تْليض کٌتغل ّ عيؼي ثغًبهَ اصْل1329

ج صٌبيغکيبى صاًلگبُي ًلغصٌبيغهمصْص اهيغي،1.ى- گبًَ چٌض هؼيبعُبي ثب گيغي تصوين1330

ج صٌبيغکيبى صاًلگبُي ًلغصٌبيغهمصْص اهيغي،2.ى- گبًَ چٌض هؼيبعُبي ثب گيغي تصوين1331

ج صٌبيغصاًق ؿيوبيصٌبيغجؼفغ عػهي،1.ى- تْليض ّ ؿبست ُبي ؿيـتن صع کبّي صاصٍ کبعثغص1332

ج صٌبيغصاًق ؿيوبيصٌبيغجؼفغ عػهي،2.ى- تْليض ّ ؿبست ُبي ؿيـتن صع کبّي صاصٍ کبعثغص1333

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ1.ى- TPM فغاگيغ ّع ثِغٍ-  ًت تؼويغات ّ ًگِضاعي1334

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ2.ى- TPM فغاگيغ ّع ثِغٍ-  ًت تؼويغات ّ ًگِضاعي1335

ج صٌبيغصاًق اعکبىصٌبيغػلي هذوضي، كيغ3.ى- TPM فغاگيغ ّع ثِغٍ-  ًت تؼويغات ّ ًگِضاعي1336

ج صٌبيغجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،1.ى- صٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح1337

ج صٌبيغجْاى ًلغصٌبيغّػيغي آصف اعصّاىام جيوؼ اپل،2.ى- صٌؼتي ّادضُبي عيؼي طغح1338

ج صٌبيغتجغيؼ صاًلگبٍصٌبيغعًججغ ايغجآع هجلي، کيث1.ى- صيٌبهيکي ؿيبل تْاى1339

ج صٌبيغتجغيؼ صاًلگبٍصٌبيغعًججغ ايغجآع هجلي، کيث2.ى- صيٌبهيکي ؿيبل تْاى1340

ج صٌبيغتجغيؼ صاًلگبٍصٌبيغعًججغ ايغجآع هجلي، کيث3.ى- صيٌبهيکي ؿيبل تْاى1341



ج صٌبيغصاًلگبُي کتبةصٌبيغهذوضعضب هِغگبى،1.ى- ػوليبتي پژُّق1342

ج صٌبيغصاًلگبُي کتبةصٌبيغهذوضعضب هِغگبى،2.ى- ػوليبتي پژُّق1343

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،1.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي تکٌْلْژي اصْل1344

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،2.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي تکٌْلْژي اصْل1345

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،3.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي تکٌْلْژي اصْل1346

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،4.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي تکٌْلْژي اصْل1347

ج غظايي صٌبيغاًتلبع ؿِبهي كغکتغظايي صٌبيغدـي فبطوي،5.ى- غظايي هْاص ًگِضاعي تکٌْلْژي اصْل1348

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغچوغاى ُبصيُبعّلض کًْتغ،1.ى- هضيغيت اصْل1349

ج صٌبيغكغيف صٌؼتي صاًلگبٍصٌبيغچوغاى ُبصيُبعّلض کًْتغ،2.ى- هضيغيت اصْل1350

ج صٌبيغؿٌبثبص ًلغصٌبيغعضب همضم، تْکلي1.ى- تؼويغات ّ ًگِضاعي عيؼي ثغًبهَ ثب آكٌبيي1351

ج صٌبيغؿٌبثبص ًلغصٌبيغعضب همضم، تْکلي2.ى- تؼويغات ّ ًگِضاعي عيؼي ثغًبهَ ثب آكٌبيي1352

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغتمي هذوض لوي، فبطوي1.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1353

ج صٌبيغکجيغ اهيغ صاًلگبٍصٌبيغتمي هذوض لوي، فبطوي2.ى- آهبعي کيفيت کٌتغل1354

ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغصبلخ هذوض اّليبء،1.ى- کيفيت هضيغيت عّكِبي ّ هفبُين ثب آكٌبيي1355

ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغصبلخ هذوض اّليبء،2.ى- کيفيت هضيغيت عّكِبي ّ هفبُين ثب آكٌبيي1356

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي1.ى- GAMS ثب آكٌبيي1357

ج صٌبيغكبُض صاًلگبٍصٌبيغهِضي ، ثليغي2.ى- GAMS ثب آكٌبيي1358

ج صٌبيغتِغاى صاًلگبٍصٌبيغجؼفغ عػهي،1.ى- ُب هْجْصي کٌتغل ّ تْليض عيؼي ثغًبهَ اصْل1359

ج صٌبيغتِغاى صاًلگبٍصٌبيغجؼفغ عػهي،2.ى- ُب هْجْصي کٌتغل ّ تْليض عيؼي ثغًبهَ اصْل1360

ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغػجبؽ ػغض، ثب همجلصف ُبي ؿيـتن ثغ اي همضه1361َ

ج صٌبيغفغايبػ ًلغصٌبيغثبلغي هذـيصيْيض کلتْى،1.ى- آعًب افؼاع ًغم ثب ؿبػي كجي1362َ

ج صٌبيغفغايبػ ًلغصٌبيغثبلغي هذـيصيْيض کلتْى،2.ى- آعًب افؼاع ًغم ثب ؿبػي كجي1363َ

ج صٌبيغفغايبػ ًلغصٌبيغثبلغي هذـيصيْيض کلتْى،3.ى- آعًب افؼاع ًغم ثب ؿبػي كجي1364َ

ج صٌبيغفغايبػ ًلغصٌبيغثبلغي هذـيصيْيض کلتْى،4.ى- آعًب افؼاع ًغم ثب ؿبػي كجي1365َ

ج صٌبيغيؼص صاًلگبٍصٌبيغػجبؽ ػغض، ثب همجلصف ُبي ؿيـتن ثغ اي همضه1366َ

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـيهبعيب لٌگغ،1.ى- excel 2003 کبهل هغجغ1367

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـيهبعيب لٌگغ،2.ى- excel 2003 کبهل هغجغ1368

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَدـيي ّفبصاع،1.ى- صلفي ػثبى عاٌُوبي1369

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَدـيي ّفبصاع،2.ى- صلفي ػثبى عاٌُوبي1370

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَدـيي ّفبصاع،3.ى- صلفي ػثبى عاٌُوبي1371

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَدـيي ّفبصاع،4.ى- صلفي ػثبى عاٌُوبي1372

 عايبًَ ػلْمهلِض صاًلگبُي جِبصعايبًَدـيي هذوض يغوبيي،1.ى- ؿين ثي ّ ًْعي فيجغ ُبي كجکَ اًضاػي عاٍ ّ ًصت1373

 عايبًَ ػلْمهلِض صاًلگبُي جِبصعايبًَدـيي هذوض يغوبيي،2.ى- ؿين ثي ّ ًْعي فيجغ ُبي كجکَ اًضاػي عاٍ ّ ًصت1374

 عايبًَ ػلْمكبُض صاًلگبٍعايبًَدويضعضب ًْيضي،1.ى- ُب ثبػي ًظغيَ ثغ هضسلي1375

 عايبًَ ػلْمكبُض صاًلگبٍعايبًَدويضعضب ًْيضي،2.ى- ُب ثبػي ًظغيَ ثغ هضسلي1376

 عايبًَ ػلْمكبُض صاًلگبٍعايبًَدويضعضب ًْيضي،3.ى- ُب ثبػي ًظغيَ ثغ هضسلي1377

 عايبًَ ػلْمكبُض صاًلگبٍعايبًَدويضعضب ًْيضي،4.ى- ُب ثبػي ًظغيَ ثغ هضسلي1378



 عايبًَ ػلْمكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعايبًَدـيي اهيغ جِبًگيغ،1.ى- کبهپيْتغي ُبي كجکَ آػهبيلگبٍ کبع عاٌُوبي1379

 عايبًَ ػلْمكغيف صٌؼتي صاًلگبٍعايبًَدـيي اهيغ جِبًگيغ،2.ى- کبهپيْتغي ُبي كجکَ آػهبيلگبٍ کبع عاٌُوبي1380

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَعضب هذوض ، گغهشْعاًي1.ى- کبهپيْتغي ُبي كجکَ هضيغيت ثغاي آؿبى افؼاعي ًغم1381

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَعضب هذوض ، گغهشْعاًي2.ى- کبهپيْتغي ُبي كجکَ هضيغيت ثغاي آؿبى افؼاعي ًغم1382

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـيآًتًْي ، ثْالًت1َ.ى- premier pro کبهل هغجغ1383

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـيآًتًْي ، ثْالًت2َ.ى- premier pro کبهل هغجغ1384

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـيثي فْعتب،1.ى- SQL ؿغيغ آهْػ سْص1385

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَهذوضي دـيثي فْعتب،2.ى- SQL ؿغيغ آهْػ سْص1386

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَکغيؾ ، ًيْهي1.ى- صليمَ 10 صع PHP ؿغيغ آهْػ سْص1387

 عايبًَ ػلْمپغصاػاى ًْعايبًَکغيؾ ، ًيْهي2.ى- صليمَ 10 صع PHP ؿغيغ آهْػ سْص1388

تبعيشيػلوي اًتلبعاتعايبًَآيتي اثغاُين هذوضيؼمْثي ّاضخ اثياّل جلض يؼمْثي تبعيز1389

تبعيشيػلوي اًتلبعاتتبعيشيآيتي اثغاُين هذوضيؼمْثي ّاضخ اثيصّم جلض يؼمْثي تبعيز1390

تبعيشيصاعالفکغتبعيشيهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌياّل جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1393

تبعيشيصاعالفکغعايبًَهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌيصّم جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1394

تبعيشيصاعالفکغتبعيشيهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌيؿْم  جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1395

تبعيشيصاعالفکغتبعيشيهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌيچِبعم  جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1396

تبعيشيصاعالفکغتبعيشيهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌيپٌجن جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1397

تبعيشيصاعالفکغتبعيشيهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌيكلن  جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1398

تبعيشيصاعالفکغتبعيشيهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌيُفتن جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1399

تبعيشيصاعالفکغتبعيشيهصطفي ؿيض صكتي، دـيٌيُلتن  جلض  هؼبعيف ّ هؼبعف1400

الکتغًّيکؿغّفالکتغًّيکفغ هذوضي عضب هذوضجيوي ج،ثغق هٌِضؿي هجبًي2501

ؿبستوبى ّ عاٍ هٌِضؿيگيالى صاًلگبٍؿبستوبى ّ عاٍجْاص هذوض تـکيٌي،1 صٌؼتي کلي ًمل2701َ

تـت ّ کٌکْعپبعؿَتـت ّ کٌکْعثِؼاص اكجغي،2 ػوليبت صع تذميك8020

هضيغيتهضيغيت ػلْمهضيغيتهٌْچِغ دبضغ،ؿبػهبًي عفتبع ّ هضيغيت اصْل88888


