
ًَالصًَع هذرنهاُظالهمطغرؼتِداًؽىذًُام خاًَادگیًامردیف
 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت931ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیدّماىفرزا30ًِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت936ارؼذفیسیَلَزی گیاّیزیعت ؼٌاظیؼیخیزّرا319

تاییذیِ تحصیلیهَلت936ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیترٍهٌذفرحٌاز321

آهَزغ ٍ ج936ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیظاوی زادیفاطو339ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت936ارؼذظیعتواتیه اوَلَشیزیعت ؼٌاظیاخاللی هیرػلی یاریٍجی347ِْ

ًظام ٍظیف936ِارؼذفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیخَجن لیحثیة ال355ِ

 ثثت ًام ًىرد6ُترم هَلت936ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیغالهیلطف ال358ِ

آهَزغ ٍ ج936ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیارازیػثذالجلیل361

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتآهَزغ ٍ ج936ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیحوسئی فریواًیاهیر362

ًظام ٍظیف936ِارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیتاج الذیٌیاهرا363ُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ًظام ٍظیف936ِارؼذزتاى اًگلیعیادتیاتظویغ خؽه اظطلخیهحوذ364

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتهَلت936ارؼذحمَق خصَصیادتیاتػثذلیفاطو366ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت936ارؼذفلعفِ آهَزغ ٍ پرٍرغرٍاًؽٌاظیخلؼتثریًَیذ374

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت936دوتریهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیػاتذحاهذ 379

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت936ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتهیرهحوذیظیذُ هْذیِ 392

ًظام ٍظیف936ِارؼذرفتار حروتیترتیت تذًیتْوٌیهعلن396

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت936ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیهرادیهرین406

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت936ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیورهؽاّی اهجسیاظواػیل415

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر  هَلت936ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتظَّاًیهرضی418ِ

تاییذیِ تحصیلی+هَافمت از آهَزغ ٍ جآهَزغ ٍ ج937ارؼذتاریخ ایراىادتیاتهحوَدزادُ زرًذیفرزا433ًِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت937ارؼذرفتار حروتیترتیت تذًییَظفیهحوذ446

تَهاًی1000توثر +6جریوِ ظٌَات ترم هَلت937ارؼذادتیات اًگلیعیادتیاتپَظت فرٍؼاى دٍمحعیي457

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت937ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیهحوذزادُ گیالرلَهعؼَد459

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتآهَزغ ٍ ج937ارؼذفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیجلیلی لرُ لَزلَفرزا461ًِ

هَافمت از آهَزغ ٍ پرٍرغآهَزغ ٍ ج937ارؼذفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیغفاری دیگِ ظراحٌا462

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتآهَزغ ٍ ج937ارؼذفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیرحوتیظؼیذ463

6جریوِ ترم آهَزغ ٍ ج937ارؼذادتیات فارظیادتیاتػلی پَریػلی هذد471

توثر + ٍاحذ درض پیؽٌیاز8ّسیٌِ هَلت937ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیصذالتًفیع476ِ

ًظام ٍظیف937ِارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیاظذی  هحعي482

ًظام ٍظیف938ِارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظییؼمَتی هاللًیوا495

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت938ارؼذادتیات فارظیادتیاتهحوذزادُ ترجلَافعا499ًِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت938ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیحك گَحعي 511

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت938ارؼذریاضی وارتردیریاضیآزادَّؼیار512

لیعت داًػ آهَختگاى وارؼٌاظی ارؼذ ٍ دوتری داًؽگاُ خَارزهی 



 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت938ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیجؼفریّاؼن 516

 تَهاًی1000توثر +تاییذیِ تحصیلیهَلت938ارؼذفیسیَلَشی جاًَریزیعت ؼٌاظیرجثی لاضی هحلِهحذیث524ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت938ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیجاللی چوٌیظیذهحوذػلی533

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت938ارؼذالتصادیزهیي ؼٌاظیلریؽی ًیاظیذ واظن534

ًظام ٍظیف938ِارؼذزلسلِ-ػوراىفٌی ٍ هٌْذظیاحوذیتْرام538

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت938ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیوَُ ؼىيتْار540ُ

هَلت938ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیًظیری آظتاًِحاجی543ِ

ًظام ٍظیف938ِارؼذزهیي ؼٌاظی هٌْذظیزهیي ؼٌاظیدظت افىيفرّاد549

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت938ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتفضلی لراللیهؼرفت ال551ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت939ارؼذظیعتواتیه اوَلَشیزیعت ؼٌاظیپْلَاًی ؼیخیظویرا555

آهَزغ ٍ ج939ارؼذزتاى ػربادتیاتهرادیاحوذ560

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت939ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیهحممیاى یؼمَتیراضی565ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت939ارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیترلیًفیع537ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت939ارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیظتَدُ ًیافاطو551ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت939ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیاورهیواهل567

وارت آزهَىًظام ٍظیف939ِارؼذآتؽٌاظیزهیي ؼٌاظیّوایَى زادُهْذی575

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت939ارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیدیسجیالْام576

تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت939ارؼذزى در اظالمادتیاتهیرلادریفاطوِ ظادات580

 تَهاًی1000توثر +6جریوِ ترم هَلت939ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیحیذریزّرا591

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت939ارؼذزهیي هٌْذظیزهیي ؼٌاظیدظت افىيفرّاد595

هَلت9310ارؼذفمِ ٍ حمَق خصَصیادتیاترحیوی دارتیذهرین600

هَلت9310ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیهصذق حصارٍحیذ601ُ

 تَهاًی1000توثر + تاییذیِ تحصیلیهَلت9310ارؼذادتیات فارظیادتیاتًادر تیگیاهیر602

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذػلَم تصوین ٍ هٌْذظی داًػفٌی ٍ هٌْذظیخلیلیظارا607

تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت9310ارؼذحالت جاهذفیسیههحوذیهحعي613

 تَهاًی1000توثر +تاییذیِ تحصیلیهَلت9310ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیپیرّادیفْیو628ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310دوتریزتاى ػربادتیاتّادیلَتْوي639

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذجغرافیا ؼْریجغرافیاًاصری  فرزیي 643

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیتاتائیفریذٍى657

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذاتوی ٍ هَلىَلیفیسیهػرالیطیث663ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذػلَم ظیاظیادتیاتاػتوادیهْذی669

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذػلَم تصوین ٍ هٌْذظی داًػفٌی ٍ هٌْذظیّاؼویال671ِْ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذحالت جاهذفیسیهاظذیهْذی672

6جریوِ ترم آهَزغ ٍ ج9310ارؼذادتیات ػربادتیاتخَؼَلتجالل676

آهَزغ ٍ ج9310ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیظلیوی وَچیآرهاى685

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9310ارؼذظازُ- ػوراىفٌی ٍ هٌْذظیرحیویظردار 690



 تَهاًی1000توثر +تاییذیِ تحصیلیهَلت9310ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیؼایگاىهحعي 694

توثر+تاییذیِ تحصیلی همطغ لثلهَلت9311ارؼذآًالیس- ریاضی هحضریاضیػعىر تاتائیهعؼَد702

هَلت9311ارؼذاتوی ٍ هَلىَلیفیسیهاحذیهٌا706

آهَزغ ٍ ج9311ارؼذتاریخ ایراى اظالهیادتیاتًیریحعیي712

ریسًورات وارؼٌاظی+تاییذیِ تحصیلی هَلت9311ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیًصرآتادیهْری724

ًظام ٍظیف9311ِارؼذزهیي هٌْذظیزهیي ؼٌاظیهْرگاىزهاى726

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9311ارؼذادتیات فارظیادتیاتًَتْارظیوا742

توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًوراتهَلت9311ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیوی خَاّیهرین744

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9311ارؼذهؼارف لرآىادتیاتؼاّچراغی ؼْرضاهرین759

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9311ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیحیذریتاته760

گَاّی اؼتغال تِ تحصیل جذیذهَلت9311ارؼذریاضی وارتردیریاضیصادلی جؼفر764

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9311ارؼذادتیات ػربادتیاتزرهحوذیظؼیذ769

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9311ارؼذظازُفٌی ٍ هٌْذظیًادریپرٍیس772

ًظام ٍظیف9311ِارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیگَّری پَرهحوذاهیي774

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9311ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیفرّادهٌػّجیر779

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9311دوتریآًالیس- ریاضی هحضریاضیفسًٍیهحوذ781

هَلت9311ارؼذآًالیس- ریاضی هحضریاضیاتارریرظَل783

ًظام ٍظیف9311ِارؼذپترٍلَشیزهیي ؼٌاظیپَرًَرٍزیاهیر792

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذحالت جاهذفیسیهاظوؼیلی صَهؼِظحر797

هَلت9312ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیتافىارهحوذ800

هَلت9312ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتهالویرحاهذ809

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتتلخاریهحثَت817ِ

هَلت9312ارؼذآب ؼٌاظیزهیي ؼٌاظیهذدیصادق818

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتظیذ الؼلواظیذ ٍحیذ823

ًظام ٍظیف9312ِارؼذحالت جاهذفیسیههٌافیرضا 824

هَلت9312ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتًاٍویتْساد832

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیػعىری ًصادفریذ 833

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9312ارؼذظیعتواتیه اوَلَشیزیعت ؼٌاظیهغاًلَلیال838

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9312ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیتاویًَؼیي841

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9312ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیتؽىرزوی842ِ

توثر+ًاهِ ػذم تذّی از اهَر هالیهَلت9312ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیهرادی وَچیظویرا843

آهَزغ ٍ ج9312ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظییًَط پَر ػیعی لَتْوی844ٌِ

ًظام ٍظیف9312ِارؼذرفتار حروتیترتیت تذًیظجادیحویذرضا847

ًظام ٍظیف9312ِارؼذهحیط زیعتفٌی ٍ هٌْذظیهطیؼی ًصاداهیذ852

ریسًورات وارؼٌاظی+تاییذیِ تحصیلیآهَزغ ٍ ج9312ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیاهاًیفاطو854ِ

آهَزغ ٍ ج9312ارؼذتاریخ اظالمادتیاترحواًی فالحظجاد864



 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیتسري هٌػواهلیا869

آهَزغ ٍ ج9312ارؼذادتیات اًگلیعیادتیاتؼیرزادیداًیال883

هَلت9312ارؼذهذیریت فٌاٍری اطالػاترٍاًؽٌاظیارتاتی ًَغ آتادیهجتثی887

آهَزغ ٍ ج9312ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیخالمیهْذی888

ًظام ٍظیف9312ِارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیصادق پَر  ؼیخاىظاهاى892

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیػالن ؼٌاض ّوذاًیهْذیط894

1000توثر+گَاّی اؼتغال تِ خذهتهَلت9312ارؼذجغرافیا رٍظتاییجغرافیاهْذی زادُ  ظؼیذ896

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیآرٍمجوؽیذ897

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9312ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیهحوذیاىتٌفؽ908ِ

آهَزغ ٍ ج9312ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیًصیریرحیوؼلی919

ًظام ٍظیف9312ِارؼذزلسلِفٌی ٍ هٌْذظیػسیسیاحوذ926

ًظام ٍظیف9312ِارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیًؼوتیحاهذ928

هَلت9312ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیحاتوی خَاُظؼیذ932ُ

ًظام ٍظیف9312ِارؼذآتؽٌاظیزهیي ؼٌاظیظلطاًی آلیىَُفردیي 933

هَلت941ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیخَؼٌَدظؼیذ936ُ

ًظام ٍظیف941ِارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیػربظؼیذ937

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941دوتریجغرافیا ؼْریجغرافیاظلیواًی همذمّادی939

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیًظام ٍظیف941ِارؼذهىاًیه طراحی وارتردیفٌی ٍ هٌْذظیّادیلَهْذی940

هَلت941ارؼذشًتیهزیعت ؼٌاظیػصاری تله آتادیًذا948

آهَزغ ٍ ج941ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیهیرزاهحوذیهیٌا952

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیهیرػظیویظرٍر954

ریسًورات وارؼٌاظی+تاییذیِ تحصیلیآهَزغ ٍ ج941ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیغفَریاىحثیث956ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941ارؼذهحیط زیعتفٌی ٍ هٌْذظیپیىاًی لویتْرٍز957

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941ارؼذفیسیه ًجَهیفیسیهاٍجاًیرضا959

ًاهِ تعَیِ حعاب از اهَر هالی ترای ٍضؼیت ترم ّای تحصیلیهَلت941دوتریؼیوی آلیؼیویصثَری هٌػاهیر هعؼَد967

آهَزغ ٍ ج941ارؼذهذیریت ٍرزؼیترتیت تذًیهحوذیصاتر968

ًاهِ تعَیِ حعاب از اهَر هالی ترای ٍضؼیت ترم تحصیلیهَلت941ارؼذفارظیادتیاترضایی رظتالیظارا969

تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیهَلت941ارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیرًجثر احعاى975

 ٍاحذ درٍض پیػ10+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیًظام ٍظیف941ِارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتزارػیرضا977

ًظام ٍظیف941ِارؼذآب ؼٌاظیزهیي ؼٌاظیاحوذیػلی984

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941ارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیلادری ورواًیًذا992

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیًجارراضی996ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات هَلت941ارؼذرٍاتط تیي الوللادتیاتیؼمَتی هٌفرداظواػیل 1004

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941ارؼذاتوی ٍ هَلىَلیفیسیهػثاظی رظتویؼؼثاى1005

ًظام ٍظیف941ِارؼذؼیوی آلیؼیویهحوذیواظن1008

آهَزغ ٍ ج941ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیوریویتٌْام1012



تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت941ارؼذتىَیٌی گیاّیزیعت ؼٌاظیزهاًی ًصرآتادیهیترا1016

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت941ارؼذهؼارف لرآىادتیاتتخؽی لراتپِشیال1021

هَلت942ارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتدػائیحعیي1034

هَلت942ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتؼىریزّرا1036

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت942ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتهرادی ًصاریطاّرُ 1037

هَلت942ارؼذآهَزغ زتاى اًگلیعیادتیاتخعرٍیهحذث1040ِ

ًظام ٍظیف942ِارؼذػربادتیاتپرّاىّادی1049

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتهَلت942ارؼذػلَم تصوین ٍ هٌْذظی داًػفٌی ٍ هٌْذظیرظَلیاىالْام1060

ًظام ٍظیف942ِارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیغالهیهحعي1072

آهَزغ ٍ ج942ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیػلیاری اٍغَل تیههْذی1081

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت942ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیاهیری فرهرتضی1086

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت942ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیصوذیفاطو1088ِ

هَلت942ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتتؼًٌَیظْام1099

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت942ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیػثذالولىیظویرا1102

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت942ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیحعي پَر   هحعي1105

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت942ارؼذزهیي هٌْذظیزهیي ؼٌاظیرضائی خَزاًیهرین1110

هَلت942ارؼذاًگلیعیادتیاتتمیخاًیًازآفریي1113

هَلت942ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاترٍظتائی هْذیخاًیهرین1116

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت942ارؼذرٍاتط تیي الوللادتیاتصالحیٍحیذ1117

1000توثر+گَاّی اؼتغال تِ خذهتهَلت942ارؼذشئَهَرفَلَشیجغرافیاپاوٌفطلادر1118

هَلت942ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیهصذری ولجاّیحعیي1120

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ ج942ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیظؼیذی فردطاّرُ 1122

ًظام ٍظیف942ِارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتهَظی زادُایَب1123

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت942ارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیػطائی فتح آتادهحوذصادق1126

هَلت942ارؼذاتوی ٍ هَلىَلیفیسیهػلوذاریظاًاز1127

هَلت942ارؼذادتیات فارظیادتیاترضائی درزیًَؼاد1133

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+اصل ٍ وپی وارت َّؼوٌذ پایاى خذهتهَلت942ارؼذجغرافیا ؼْریجغرافیاورین پَرًریواى1134

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+ ػىطهَلت942ارؼذظازُفٌی ٍ هٌْذظیًوازیاحوذ1135

هَلت942ارؼذرفتار حروتیترتیت تذًیؼاّذٍظتواهراى1136

ًظام ٍظیف943ِارؼذاًگلیعیادتیاتآتادیهعؼَد1138

هَلت943ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیتلَچیظوی1143ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیؼیخ تْائیظْیال1145

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت943ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیخاًِ داىرضا1146

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ ج943ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیظحریهحوذهْذی1148

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیلذم پَرظواًِ 1154

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت943ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیظراتی ًَتختظؼیذ1159



 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+ ػىطهَلت943ارؼذفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیتاپیراىهحعي1160

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت943ارؼذػربادتیاتظتاریال1169ِْ

6هؽخص وردى ٍضؼیت ترم هَلت943ارؼذحمَق خصَصیادتیاتدٍلتی الظىیظارا1177

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ943ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیرتیؼی جیلذاًیهرین1182

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیحاجیلَ هْذی پَرًعریي1184

آهَزغ ٍ پرٍرغ943دوتریزتاى ػربادتیاتیؼمَتیهحوذ1193

هَلت943ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیدّماى زادُحجت  1194

هَلت943ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیهیراحوذیتْار1195ُ

هَلت943ارؼذجغرافیای طثیؼیجغرافیااخذرآرغ1197

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذهذیریت ٍرزؼیترتیت تذًیصفری جؼفرلَحویذرضا1200

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+ ػىطهَلت943ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیَّائیػلیرضا1201

آهَزغ ٍ پرٍرغ943ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیحعٌیهْذی1209

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ943ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیلٌثری ػذیَیفاطو1211ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذچیٌِ ؼٌاظی ٍ فعیل ؼٌاظیزهیي ؼٌاظیگَدرزیهرین1212

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذهذیریت وارآفریٌیرٍاًؽٌاظیهالیجردیهرین1216

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذهحیط زیعتفٌی ٍ هٌْذظیًصری ًصرآتادهرین1217

هَلت943ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیاهیریػلیرضا1221

ًظام ٍظیف943ِارؼذفیسیه ًجَهیفیسیهؼاهلَهْراحوذ1223

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیافتخاریاىزیٌة1300

هَلت943ارؼذػربادتیاتفاضل دّىردیآزاد1305ُ

هَلت943ارؼذحالت جاهذفیسیهرضائی صذرآتادیهلیح1308ِ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ943ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیتیراهیهجتثی1311

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت943ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیاهرالْیظارا1312

6جریوِ ترم ًظام ٍظیف943ِارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیظتارًٍذحعي1313

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتهَلت943ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیاهجذیاىطاّرُ 1316

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًوراتهَلت943ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیاظذزادُ  زّرا1318

ًظام ٍظیف943ِارؼذفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیصحراگردحعیي1319

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت943ارؼذرٍاتط تیي الوللادتیاتاشترفرزام1326

آهَزغ ٍ پرٍرغ943ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتطالةهٌصَر1337ُ

ًظام ٍظیف943ِارؼذتاریخ اظالمادتیاتهٌْاجیهجیذ1341

ًظام ٍظیف943ِارؼذهذیریت ٍرزؼیترتیت تذًیپاوثازهصطفی1348

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+ ػىطهَلت944ارؼذرٍاتط تیي الوللادتیاتؼْعَاری گَغریحعي1354

آهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذآتؽٌاظیزهیي ؼٌاظیاظتادّادی1356

هَلت944ارؼذؼیوی تجسیِؼیویهحیطػثاض1357

هَلت944ارؼذؼیوی آلیؼیویآلا تسري ًاًَاپریچْر1358

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت944ارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیوواًىػزّرا1359



هَلت944ارؼذشًتیهزیعت ؼٌاظیغالهی همذم گٌگرجظاهر1365ُ

تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظیهَلت944ارؼذشًتیهزیعت ؼٌاظیوالویًیلَفرظادات1366

تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظیهَلت944ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیفرّادی لرُ لؽاللیآیعاى1368

ًاهِ تعَیِ حعاب از اهَر هالیهَلت944ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیؼوط الذیٌی ًجفیزّرا العادات1369

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت944ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیهحوذًٍذ پیرالمرهرین1373

ًظام ٍظیف944ِارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیاظواػیل تیگیرظَل1374

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیوَؼىیهحوَد1378

 تَهاى از تاًه هلی1000توثرهَلت944ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیؼاّوراد گلی ًجف آتادیفریثا1379

هَلت944ارؼذآتؽٌاظیزهیي ؼٌاظیًیىثختهؼصَهِ 1380

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذفیسیَلَشی جاًَریزیعت ؼٌاظیاوثریظوی1381ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توةهَلت944ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیپَررجثی طالویػطی1383ِ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذاًگلیعیادتیاتخاوی ًصاد طْراًیهرتضی1384

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذتاریخ ایراى اظالهیادتیاتلطفیلطف ال1392ِ

آهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیپَرهختارّاؼن1395

وارت َّؼوٌذ هؼافیت+ ٍاحذ پیؽٌیاز10+تاییذیِ تحصیلیهَلت944ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتزهاًی همذمهعؼَد1402

هَلت944ارؼذهؼارف لرآىادتیاتؼریفیهرضی1403ِ

ًظام ٍظیف944ِارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیصاحثی ؼاّن آتادیػلیرضا1405

هَلت944ارؼذاًگلیعیادتیاتحعیٌی ًَُ احوذ آتادیاىاال1407ِّ

ًظام ٍظیف944ِارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتًظری ًَرآتادهحوذ1410

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیصادق ًیاهرین1412

ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز 10آهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتریىییاظر1414

هَلت944ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیًَریطاّرُ 1415

ًظام ٍظیف944ِارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتخعرٍییًَط1422

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذفیسیَلَشی جاًَریزیعت ؼٌاظیّادی چگٌیزّرا1425

توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتهَلت944ارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیاهیریهحعي1430

آهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذزیعت تىَیٌی جاًَریزیعت ؼٌاظیًَری هحوذػلی زادُفاطو1431ِ

وارت پایاى خذهت+توثرهَلت944ارؼذجغرافیای ؼْریجغرافیاؼْاهی خلجاىحاهذ1435

ًظام ٍظیف944ِارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیدلؽادیحویذ1438

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت944ارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیػثذالرحیویظویرا1443

هَلت944ارؼذًجَهیفیسیهػارفی همذمزیٌة1445

هَلت944ارؼذؼیوی تجسیِؼیویخعرٍی تاًٍذپَریؼایا1446

ًظام ٍظیف944ِارؼذزهیي هٌْذظیزهیي ؼٌاظیطاّری حاجی ًٍذاهیي 1448

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات واؼٌاظیهَلت944ارؼذتاریخادتیاتترجلَاحوذ1450

هَلت944ارؼذهؼارف لرآىادتیاتهَظَیهؼصَهِ 1451

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذتاریخادتیاتتیراًًَذحاهذ1452

هَلت944دوتریحمَق خصَصیادتیاتزیرن تارٍلیاصغر1456



 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر +تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیالیاظیاًیط1465

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت944ارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیرضائیهصیة1470

ًظام ٍظیف944ِارؼذظازُفٌی ٍ هٌْذظیدٍظتویارغ1471

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتآهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذتحمیمات آهَزؼیرٍاًؽٌاظیرضائیّادی1473

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت944ارؼذتاریخ اظالمادتیاتهْراتی ؼیٌِفرٍزاى1478

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیرحیویظَظي1479

وارت َّؼوٌذ ج خذهت+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتهَلت944ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتصیرفی زادُهحوذجَاد1480

تایذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ944ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیؼاَّاریهؼصَهِ 1483

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت944ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیظتَدُ رادداًػ1486

هَلت944ارؼذزیعت تىَیٌی جاًَریزیعت ؼٌاظیهَلَیفاطو1488ِ

هَلت944ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیگل پَر ؼارُزیٌة1489

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت944ارؼذهحیط زیعتفٌی ٍ هٌْذظیظؼیذًیاظتار1491ُ

هَلت944ارؼذظیعتواتیه اوَلَشیزیعت ؼٌاظیػاجظوی1495ِ

هَلت944دوتریجثر- ریاضیریاضیصادلیآرغ1511

هَلت946ارؼذتاریخادتیاتهحوذیهرضی1516ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت946ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیتاتائی ویَیرضا1520

 تَهاًی1000توثر+ ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز8+تاییذیِ تحصیلی وا رؼٌاظیهَلت946ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیگَّریؼیَا1522

آهَزغ ٍ پرٍرغ946ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیواظویهحوذ حعیي1523

آهَزغ ٍ پرٍرغ946ارؼذتاریخ تؽیغادتیاتجْاى هْرهحوذ1524

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت946ارؼذػلَم لرآى ٍ حذیثادتیاتحیذری  لیالى1526

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت946ارؼذفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتؼیخ لرتتَل1527

آهَزغ ٍ پرٍرغ946ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیحیذریهْذی1528

هَلت946ارؼذػلَم لرآى ٍ حذیثادتیاتٍلی پَررضا1533

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت946ارؼذػلَم ظیاظیادتیاتظلیویآرهاى1536

ًظام ٍظیف946ِارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیهیراؼِ ءًثی الِ 1545

هَلت946ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیصفری هصگاى1547

ػىط+ تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت946ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیتٌی طثائی ًائیٌیهحوذرضا1557

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت946ارؼذهٌْذظیزهیي ؼٌاظیافؽار  اظواػیل1559

آهَزغ ٍ پرٍرغ946ارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیتذخؽاىػلی رضا1568

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت946ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتحعیٌیهرین1572

هَلت946ارؼذزیعت تىَیٌی جاًَریزیعت ؼٌاظیایسدیحاهذ1575

هَلت946ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتظخائیایَب1577

هَلت946ارؼذفیسیَلَشی جاًَریزیعت ؼٌاظیتْراهی  طیث1585ِ

هَلت946ارؼذشًتیهزیعت ؼٌاظیهصریرلی1586ِ

ًظام ٍظیف947ِارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیهرادیتٌْام1591

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت947ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیگَدرزیاورم1594



ًظام ٍظیف947ِارؼذػربادتیاتصفری اراى آخاریرٍح الِ 1597

هَلت947ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیخذریػوار1602

هَلت947ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیچراغی خَاُزّرا1603

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت947ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیؼیردل ظرواریسیاهیر1604

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت947ارؼذتاریخ اظالمادتیاتیَظفیرضا1607

ًظام ٍظیف947ِارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیتعطاهی وتَلیهاله1610

هَلت947ارؼذزهیي التصادیزهیي ؼٌاظیاصغرزادُ اصلحیذر1612

هَلت947ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیرحین پَرهحوذ1613

ًظام ٍظیف947ِارؼذفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتًاًىلیػلی اوثر1615

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت947ارؼذزتاى اًگلیعیادتیاتهتیي دٍظتهْعا1619

هَلت947ارؼذتاریخ ایراى اظالهیادتیاتزارعفاطو1620ِ

ًاهِ ػذم تذّی از اهَر هالی هَلت947ارؼذفارظیادتیاترتاب پَر تیذآتادیهرین العادات1621

آهَزغ ٍ پرٍرغ947ارؼذتاریخ تؽیغادتیاتحذادیاصغر1622

هَلت947ارؼذرٍاتط تیي الوللادتیاتظاالریهحوذ1627

ًظام ٍظیف947ِارؼذفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتهحالتی چمائیظیذ هحوَد1631

ًظام ٍظیف947ِارؼذرفتار حروتیترتیت تذًیظلیواًیاظواػیل1637

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیًظام ٍظیف947ِارؼذطراحی وارتردیفٌی ٍ هٌْذظیفیرٍزیتٌْام1641

ٍاحذ پیؽٌیاز 12آهَزغ ٍ پرٍرغ947ارؼذلجعتیه ٍ زًجیرُ تاهیيفٌی ٍ هٌْذظیرضائیتْوي1649

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت947ارؼذهحیط زیعتفٌی ٍ هٌْذظیرٍحاًیًعریي1660

تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظیهَلت947ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیارمظویرا1665

وارت پایاى خذهت+ تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت947ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیهظلَهیآرغ1670

ًظام ٍظیف947ِارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیًظریحاهذ1673

هَلت947ارؼذتاریخ ایراى اظالهیادتیاتاتراّیویرًٍان1678

هَلت947ارؼذػلَم لرآى ٍ حذیثادتیاتپرٍیيزّرا1680

آهَزغ ٍ پرٍرغ947ارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیرتیح اللْیاهیر1686

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ947ارؼذحالت جاهذفیسیههَظیًَذهی1687ٌَ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ947ارؼذرفتار حروتیترتیت تذًیظؼیذی ًیاهرین1688

هَلت947ارؼذهحیط زیعتفٌی ٍ هٌْذظیفالحی زرًذیاصغر1690

ًظام ٍظیف947ِارؼذرهسریاضیآزادی هطلكهْذی1691

آهَزغ ٍ پرٍرغ947ارؼذظیعتواتیه اوَلَشیزیعت ؼٌاظیخیرخَاُهرتضی1697

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیًظام ٍظیف947ِارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیّاؼوی رزیٌیحثیة ال1698ِ

هَلت947ارؼذزیعت تىَیٌی جاًَریزیعت ؼٌاظیتٌیاتادیپریعا1700

هَلت947ارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیطلَػیحویذ1701ُ

ًظام ٍظیف947ِارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیحك گَ لسلجِحاهذ1703

هَلت947ارؼذحالت جاهذفیسیهاظحالیظْیال1705

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت948دوتریتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیافتخاریفرؼت1707ِ



تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت948ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیتاتاپَرتیٌا1708

هَلت948دوتریهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیوریوی دُ چیٍجی1711ِْ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت948ارؼذهذیریت ٍرزؼیترتیت تذًیاهیٌیهرتضی1713

وارت هلی جذیذ+وارت َّؼوٌذ هؼافیتهَلت948ارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتهظلَهی همذم تادیاهیذ1715

ًظام ٍظیف948ِارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیتیوَریاىتْرٍز1716

ًظام ٍظیف948ِارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیرظتویوَرغ1720

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت948ارؼذهؼارف لرآىادتیاتحعٌی حعیي آتادیحویذ1727ُ

آهَزغ ٍ پرٍرغ948ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیآزادُ رًجثرزّرا1728

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت948ارؼذتاریخ ایراى اظالهیادتیاتهؽایخ  هرضی1732ِ

هَلت948ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیػیٌیخذیج1737ِ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت948ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیّایراتیذیاىاریىا1738

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت948ارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیرتیح اللْیاهیذ1742

هَلت948ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیٍیعی چراؽ آتادیهاؼا ال1743ِ

ًاهِ تعَیِ حعاب از اهَر هالی+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت948ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیزارػی هحوَدآتادیزّرا1747

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت948ارؼذفیسیَلَشی جاًَریزیعت ؼٌاظیصالحیػارف1748ِ

توثرهَلت948ارؼذفیسیَلَشی جاًَریزیعت ؼٌاظیوَلیًَذ زادُػلی1749

هَلت948ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیهثؽرػالی1751ِ

آهَزغ ٍ پرٍرغ948ارؼذظیعتواتیه اوَلَشیزیعت ؼٌاظیػاتذیهحوذ1754

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظی+اصل وارت هؼافیت از حَزُهَلت948ارؼذفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتواردگرحعیي1756

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ948ارؼذهذیریت ٍرزؼیترتیت تذًیحذادیآیت1757

آهَزغ ٍ پرٍرغ948ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیصفائیرتاب1758

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ949ارؼذػلَم ظیاظیادتیاتٍلَفیحعي1772

ًاهِ تعَیِ حعاب از هالی+ تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+فرم تؼْذ ؼغلیهَلت949ارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیلاظوپَرحاهذ1790

تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظیهَلت949ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتؼاّرخیظیذُ لیال1798

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ949ارؼذاًمالب اظالهیادتیاتتذرلَورین1803

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت949ارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیؼیخی اردلیآهٌِ ظادات1809

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیهَلت949ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیظؼادتیصغری1817

ػذم تذّی از اهَر هالی+ٍاحذ پیؽٌیاز10ّسیٌِ +تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًوراتهَلت949ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتجَاّریآظ1818َ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت949ارؼذحالت جاهذفیسیهواهیاب هْرظپیذ1819ُ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیًظام ٍظیف949ِارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیاحذیهصطفی1822

هَلت949دوتریفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتحیذرزادُػلیرضا1829

ًظام ٍظیف949ِارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیپَرلٌثرهظفر1832

هَلت949ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیػاتذی وَؼىیظارا1834

هَلت949ارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیّجرتیهرتضی1837

 تَهاًی1000توثر +تاییذیِ تحصیلیهَلت949ارؼذآهَزغ زتاى اًگلیعیادتیاتتاجذیٌیهیٌا1838

ًظام ٍظیف949ِدوتریفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیخاًیهصطفی1842



توثر+وارت هؼافیت حَزُ ػلویِ لن+تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظیًظام ٍظیف949ِارؼذفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتداٍد آتادیهحوذ1847

تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظیهَلت949ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیػثاض پَرگلسار1852

هَلت949ارؼذMBAهذیریتیَظفیفرزا1861ًِ

هَلت9410ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیهَظَیهرضیِ العادات1862

 ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز8ّسیٌِ +ریسًورات وارؼٌاظیهَلت9410ارؼذهؼارف لرآىادتیاتاؼرفی هؽَْدهرضی1863ِ

هَلت9410ارؼذػلَم لرآى ٍ حذیثادتیاتؼؼثاًیهرضی1864ِ

هَلت9410ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیظٌایی ًعةًؼوت ال1867ِ

ًظام ٍظیف9410ِارؼذهىاًیه طراحی وارتردیفٌی ٍ هٌْذظیؼؼثاًؼلی ًصادحعیي1877

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9410ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیاتَئیهحوذ1881

 ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز4ّسیٌِ هَلت9410ارؼذهؼارف لرآىادتیاترالٌَریحویرا1889

هَلت9410ارؼذشًتیهزیعت ؼٌاظیؼجاػیزّر1890ُ

هَلت9410ارؼذشًتیهزیعت ؼٌاظیرٍح االهیٌیظیذُ الویرا1891

هَلت9410ارؼذهحیط زیعتفٌی ٍ هٌْذظیهؼواری پَرػلیرضا1892

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت9410ارؼذػلَم ظیاظیادتیاتپای فردویاًَغ1893

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظیهَلت9410ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیجاللی ًیاهرین1897

هَلت9410ارؼذهؼارف لرآىادتیاتاًجن ؼؼاعهحوذ1904

 ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز10ّسیٌِ آهَزغ ٍ پرٍرغ9410ارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتجؼفری  ًیوا1908

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+ ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز 12ّسیٌِ هَلت9410ارؼذهذیریت ٍرزؼیترتیت تذًیحیذریهؼصَهِ 1911

هَلت9410ارؼذآهَزغ زتاى اًگلیعیادتیاتپرتَ اظذیهتیي1913

ًاهِ تعَیِ حعاب از اهَر هالیهَلت9410ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیآؼفتِهرین1914

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9410ارؼذاًگلیعیادتیاتظیف اللْیظوا1915ًِ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات+ ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز12ّسیٌِ هَلت9410ارؼذتیَهىاًیه ٍرزؼیترتیت تذًیؼایگاىػالو1917ِ

هَلت9410ارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیظلیواًیهْذی1918ِ

هَلت9410ارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیزًگی آتادیفائس1920ُ

فرم تؼْذ ؼغلی از داًؽىذُ هرتَطِهَلت9411ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیرٍزتْاًیهؼصَهِ 1932

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411ارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیًیه ًامًَغ آفریي1934

ًاهِ تعَیِ حعاب از اهَر هالی+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتهَلت9411ارؼذریاضی وارتردیریاضییادگاری تپِ گلِهصگاى1935

ًظام ٍظیف9411ِارؼذهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیػثذالِ زادُحویذ1936

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411ارؼذظازُفٌی ٍ هٌْذظیٌّرهٌذظؼیذ1938

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی وارؼٌاظی+ًاهِ تعَیِ حعاب از اهَر هالیهَلت9411ارؼذظلَلی تىَیٌیزیعت ؼٌاظیحعیٌی  حعٌا العادات1945

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًوراتهَلت9411ارؼذشًتیهزیعت ؼٌاظیفتحؼلی زادُ تٌْكًعین1946

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ رتس ًوراتهَلت9411ارؼذهترجوی زتاى اًگلیعیادتیاتؼریف هْرفاطو1948ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411ارؼذتاریخ اظالمادتیاتلٌثری  آرغ1949

هَلت9411دوتریآًالیس- هحضریاضیپَرهحوَد آلاحعي1950

هَلت9411دوتریظیعتواتیه اوَلَشیزیعت ؼٌاظیهحوَدی   هحوذ1957

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411دوتریادتیات ػربادتیاتهحعٌی ًصادظْیال1959



آهَزغ ٍ پرٍرغ9411ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتتْرُ ترهحوَد1961

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیزارعزّر1962ُ

 ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز10+تاییذیِ تحصیلیهَلت9411ارؼذظازُفٌی ٍ هٌْذظیؼاوری ظلیواًلَحعي1966

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیًظام ٍظیف9411ِارؼذزًجیرُ تاهیيفٌی ٍ هٌْذظیلْرهاًی ًْرجاٍیذ1967

هَلت9411ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیجؼفریهارال1969

هَلت9411ارؼذآهارریاضیریاضیتْؽتی ًاهذارهیٌا1970

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیؼجاػیفاطو1971ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیواهراىهٌْاز1973

 ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز12ّسیٌِ ًظام ٍظیف9411ِارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیػعىریجَاد1974

هَلت9411ارؼذهؼارف لرآىادتیاتالْیًذا1979

ًظام ٍظیف9411ِارؼذهؽاٍرُ خاًَادُرٍاًؽٌاظیلاظوی جَتٌِرضا1982

آهَزغ ٍ پرٍرغ9411ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیطاّرخاًیاػظن1986

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظی+ًاهِ تؼْذ ؼغلهَلت9411ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیپَرًصدیاهیر تَرج1990

ًاهِ تعَیِ حعاب از آلای صاتری+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریسًورات وارؼٌاظیهَلت9411ارؼذحالت جاهذفیسیهویْاى اصلهَْغ1992

هَلت9411ارؼذآتؽٌاظیزهیي ؼٌاظیحعي ًیاالْام1993

هَلت9411دوتریفمِ ٍ هثاًی حمَقادتیاتفصیح راهٌذیهٌصَر1994ُ

هَلت9411ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیترزگر فردؼرهیي1996

آهَزغ ٍ پرٍرغ9411ارؼذج.تاریخ ٍ فلعفِ آرٍاًؽٌاظیهختاریهرتضی1997

آهَزغ ٍ پرٍرغ9411ارؼذتاریخ اًمالب اظالهیادتیاتلاظوی فردًعریي2002

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9411ارؼذزتاى اًگلیعیادتیاتػرب جًَماًیالل2004ِ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذتالیٌی وَدن ٍ ًَجَاىرٍاًؽٌاظیچَپاًی وتایًَچِهرین2011

آهَزغ ٍ پرٍرغ9412ارؼذتحمیمات آهَزؼیرٍاًؽٌاظیهحوذیهحوَد2012

هَلت9412ارؼذفیسیه ًجَهیفیسیهیسداًیآتٌا2013

هَلت9412ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیزاّذظؼیذ2014ُ

ًظام ٍظیف9412ِارؼذهىاًیه طراحی وارتردیفٌی ٍ هٌْذظیتوذىاهیي2015

هَلت9412ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیتراتیهحوذػلی2017

 تَهاًی1000توثر+تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًوراتهَلت9412ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیهیرهحوذیظیذًیوا2018

هَلت9412ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیصادلیزّر2019ُ

هَلت9412ارؼذرٍاًؽٌاظی تالیٌیرٍاًؽٌاظیرضائیهؼصَهِ 2020

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت9412ارؼذزلسلِفٌی ٍ هٌْذظیًیالیحویذ2021

هَلت9412ارؼذهىاًیه طراحی وارتردیفٌی ٍ هٌْذظیوریویاىاهیي2022

ًظام ٍظیف9412ِارؼذرٍاًؽٌاظی ػوَهیرٍاًؽٌاظیجیریائی ؼراّییاظر2023

هَلت9412ارؼذحمَق خصَصیادتیاتیَظفًَذزّرا2025

هَلت9412ارؼذػلن اطالػات ٍ داًػ ؼٌاظیرٍاًؽٌاظیرٌّواًذا2026

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذرٍاًؽٌاظی ترتیتیرٍاًؽٌاظیًاظویهْعا2027

هَلت9412ارؼذادتیات ػربادتیاتزارعهرین2028



هَلت9412ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتآرامهظفر2029

هَلت9412ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیجؼفرپَرهیٌا2030

هَلت9412ارؼذادتیات ػربادتیاتگلعتاًِ ًلیَاىظالن2031

هَلت9412ارؼذحمَق اظالهیادتیاتواظوی زادُصذیم2032ِ

هَلت9412ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیطالثیًاّیذ2033

ًظام ٍظیف9412ِارؼذهؼواری واهپیَترفٌی ٍ هٌْذظیدارظی آراًیػلیرضا2034

هَلت9412ارؼذظازُفٌی ٍ هٌْذظیوَُ پایِػمیل2036

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت9412ارؼذهٌْذظی داًػفٌی ٍ هٌْذظیرٍء فی ظَظْابفریثا2037

هَلت9412ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیاهیٌی راظتاتیاتَالفضل2038

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذتیَؼیویزیعت ؼٌاظیفرجیّوا2039

هَلت9412ارؼذزیعت گیاّیزیعت ؼٌاظیاظواػیلیاحعاى2040

آهَزغ ٍ پرٍرغ9412ارؼذترًاهِ ریسی درظیرٍاًؽٌاظیؼیخ حعٌیاػظن الولَن2041

هَلت9412ارؼذفیسیه ًجَهیفیسیهاهیرخاًیٍحیذ2042

ًاهِ تؼْذ ؼغلی هَلت9412ارؼذػلَم لرآى ٍ حذیثادتیاتهَظَیزّرُ ظادات 2043

هَلت9412ارؼذاتوی ٍ هَلىَلیفیسیهاظوؼیل زادُهحعي2044

هَلت9412دوتریحالت جاهذفیسیهظلیواًیاىصذیم2045ِ

هَلت9412دوتریتاریخ اظالمادتیاتظلیواًی یاىهعلن2046

هَلت9412ارؼذػلَم لرآى ٍ حذیثادتیاتخضریادریط2047

ًظام ٍظیف9412ِارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیػثذالْیّادی2048

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذزیعت جاًَریزیعت ؼٌاظیحاتویهیترا2050

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر+ ٍاحذ درٍض پیؽٌیاز10ّسیٌِ هَلت9412ارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیتازی پَرپرٍا2051ًِ

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ9412ارؼذتىٌَلَشی آهَزؼیرٍاًؽٌاظیهصثر هلىیظوی2052ِ

ًظام ٍظیف9412ِارؼذحروات اصالحی ٍ آظیةترتیت تذًیآرغذُراهیي2053

ًظام ٍظیف9412ِارؼذادتیات فارظیادتیاتلذیویهیثن2055

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذزیعت گیاّیزیعت ؼٌاظیرهضاًی لیذاریخذیج2057ِ

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت9412ارؼذزلسلِفٌی ٍ هٌْذظیخلیلیحاهذ2058

هَلت9412ارؼذهىاًیه خان ٍ پیفٌی ٍ هٌْذظیؼایاى جؼفرآتادیهیثن2059

هَلت9412ارؼذفیسیَلَشی ٍرزؼیترتیت تذًیحثیثیّادی2060

هَلت9412ارؼذػلَم ترتیتیرٍاًؽٌاظیؼیخ حعٌیاػظن الولَن2061

هَلت9412دوتریحمَق خصَصیادتیاتػلی پَر وثتًِعریي2062

هَلت9412ارؼذتاریخ تؽیغادتیاتظویؼیزّرا2063

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذفیسیَلَشی گیاّیزیعت ؼٌاظیظیفیطلؼت2064

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذفیسیَلَشی جاًَریزیعت ؼٌاظیخعرٍیهرین2065

هَلت9412ارؼذتاریخ ایراى اظالهیادتیاتخعرٍاًیاورم2066

هَلت9412ارؼذهطالؼات زًاىادتیاتؼیخ یَظفیػاطف2067ِ

هَلت9412ارؼذفلعفِ ٍ والم اظالهیادتیاتخالمیًرجط2068



تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیآهَزغ ٍ پرٍرغ9412ارؼذجاهؼِ ؼٌاظیادتیاتؼؼثاًیهحوذ2069

هَلت9412ارؼذپصٍّػ ػلَم اجتواػیادتیاتاظحك آتادیحعي ػلی2070

هَلت9412دوتریهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیحیاتػلی اصغر2071

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثر هَلت9412ارؼذوٌترل-- ترقفٌی ٍ هٌْذظیصالحاًیاتراّین2072

6ًاهِ تعَیِ حعاب ترای ترم هَلت9412ارؼذزتاى اًگلیعیادتیاتهجیذیاىاٍلذٍز2073

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذMBAهذیریتاظىٌذریؼیَا2074

 تَهاًی از تاًه هلی1000توثرهَلت9412ارؼذصٌایغفٌی ٍ هٌْذظیاتراّیوی ارجعتاىهیٌا2075

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذتاریخ ایراى اظالهیادتیاتًَریهْذی2076

هَلت9412ارؼذَّغ هصٌَػیفٌی ٍ هٌْذظیپْلَاًیهحعي2077

تاییذیِ تحصیلی ٍ ریس ًورات وارؼٌاظیهَلت9412ارؼذهؼارف لرآىادتیاتخَؼثَئیهْری2078

وارت آزهَىهَلت9412دوتریهذیریت آهَزؼیرٍاًؽٌاظیپْلَاى صادقاػظن2079

هَلت9412ارؼذػلَم ظیاظیادتیاتهَهٌیػٌایت ال2080ِ


