
 3هٌْذعي ؽجىِ ّبي وبهپيَتزي                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

  

ِ ّبي هحلي ُ عبسي ؽجى  پيبد

 آلبي سهبًيبى

 106والط

TCP/IPپزٍتىل  

 خبًن رحوتي

 106والط

 ؽٌجِ     

 يىؾٌجِ           

       

 2اًذيؾِ اعالهي

 آلبي اعذي

 107والط

 دٍؽٌجِ  

 عِ ؽٌجِ  ثزادراى1ٍرسػ    خَاّزاى1ٍرسػ       

  

ُ اًذاسي ؽجىِ  ًصت ٍ را

 درٍى عبسهبًي

 آلبي صفزي ًيب

 106والط

 عَئيچيٌگ ٍ هغيزيبثي

 آلبي وَّي فبيك

  1عبيت

 چْبرؽٌجِ     

  

ُ اًذاسي ايغتگبُ  وبرگبُ را

 وبري

 آلبي حيذري

 1عبيت

عخت افشارعَئيچْب 

 ٍهغيزيبثْب

 آلبي هلىي ًضاد

 106والط

 

ِ ّبي -آس ؽجى

 ًَري

 آلبي هلىي ًضاد

 1عبيت

ِ ّبي ًَري  ؽجى

 آلبي هلىي ًضاد

 106والط

 پٌج ؽٌجِ

 



 3وبرداًي فٌبٍري اطالعبت                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

    

وبرگبُ ثزًبهِ عبسي تحت 

 ٍة

 خبًن ثٌي طبلجي

 1عبيت

 

 ثزًبهِ عبسي ؽجىِ

 آلبي رئيغي

 105والط

TCP/IP هفبّين 

 آلبي رئيغي

 105والط

 ؽٌجِ

 يىؾٌجِ           

       

ِ اي  اخالق حزف

 خبًن دارداى

 101والط

ُ ٍجوعيت  داًؼ خبًَاد

 خبًن دارداى

 101والط

 دٍؽٌجِ

 

وبرگبُ عزٍيظ دٌّذُ 

 ايٌتزًتي

 آلبي صفزي ًيب

 1عبيت

آؽٌبيي ثب عزٍيظ دٌّذُ 

 ايٌتزًتي

 آلبي صفزي ًيب

 103والط

تزثيت ثذًي 

 خَاّزاى
  

تزثيت ثذًي 

 ثزادراى

 اهٌيت ؽجىِ

 خبًن احوذسادُ

 103والط

 عِ ؽٌجِ

 چْبرؽٌجِ           

 پٌج ؽٌجِ           

 



 3هٌْذعي فٌبٍري اطالعبت                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

       

 اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ

 دوتز خليلي

 101والط

 ؽٌجِ  

 يىؾٌجِ           

       

 2اًذيؾِ اعالهي

 آلبي اعذي

 107والط

 دٍؽٌجِ  

  

 طزاحي سيزعبخت ؽجىِ

 آلبي عليوي

 102والط

 هْبرتْبي هغئلِ يبثي

 خبًن رئيغي

 102والط

 عِ ؽٌجِ  ثزادراى1ٍرسػ    خَاّزاى1ٍرسػ 

 چْبرؽٌجِ           

  

 هذيزيت ارتجبط ثبهؾتزي

 آلبي صفزي ًيب

 2عبيت

ُ عبسي هذلْبي  پيبد

 تجبرت الىتزًٍيه

 آلبي صفزي ًيب

 2عبيت

 

 عيغتوْبي اطالعبت هذيزيت

 خبًن اعذي

 103والط

 خذهبت ارسػ افشٍدُ

 آلبي رئيغي

 103والط

 پٌج ؽٌجِ

 

 



 2هٌْذعي فٌبٍري اطالعبت                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

 ؽٌجِ           

 يىؾٌجِ           

       

 2اًذيؾِ اعالهي

 آلبي اعذي

 107والط

 دٍؽٌجِ  

 

 ثزًبهِ عبسي تحت ٍة

 آلبي هختبري فزد

 108والط

 هٌْذعي ًزم افشار

 خبًن رئيغي

 108والط

 1ٍرسػ

 خَاّزاى

 وٌتزل پزٍصُ

 خبًن احوذسادُ

 103والط

 عِ ؽٌجِ  ثزادراى1ٍرسػ 

 چْبرؽٌجِ           

       

 تجبرت الىتزًٍيه

 آلبي رئيغي

 104والط

هذيزيت خذهبت فٌبٍري 

 اطالعبت

 خبًن اعذي

 104والط

 پٌج ؽٌجِ

 

 



 2وبرداًي حمَق ثجتي                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

 ؽٌجِ           

  

 2حمَق جشاي عوَهي

 آلبي ثبثبدي

 104والط

 فبرعي

 آلبي آلبثبثبئي

 101والط

 يىؾٌجِ     

       

 اخالق حزفِ اي

 خبًن دارداى

 101والط

ُ ٍجوعيت  داًؼ خبًَاد

 خبًن دارداى

 101والط

 دٍؽٌجِ

  

 1آييي دادرعي هذًي

 آلبي جليل پيزاى

 104والط

 1حمَق اداري

 آلبي خذادادي

 104والط

 عِ ؽٌجِ     

 چْبرؽٌجِ           

  

 2حمَق تجبرت

 آلبي حيذري

 104والط

 1هتَى فمِ

 آلبي جعفزيبى

 104والط

 

 2حمَق هذًي

 آلبي عغگزي

 102والط

 پٌج ؽٌجِ  

 

 



 3وبرداًي حمَق ثجتي                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

 ؽٌجِ           

 يىؾٌجِ           

 1آييي دادرعي ويفزي

 آلبي لبئذي فز

 105والط

 2هتَى فمِ

 آلبي جعفزيبى

 105والط

 خذهبت الىتزًٍيه

 خبًن حبهذي

 105والط

 

 اخالق حزفِ اي

 خبًن دارداى

 101والط

ُ ٍجوعيت  داًؼ خبًَاد

 خبًن دارداى

 101والط

 دٍؽٌجِ

  

 3حمَق جشاي عوَهي

 آلبي ثبثبدي

 105والط

 2آييي دادرعي هذًي

 آلبي ثبلزي

 105والط

 عِ ؽٌجِ     

 1حمَق ثيي الولل خصَصي

 آلبي رضبيي

 105والط

 1حمَق ثيي الولل عوَهي

 آلبي رضبيي

 105والط

  

 3حمَق هذًي

 خبًن ؽيزهحوذي

 105والط

 چْبرؽٌجِ  

 پٌج ؽٌجِ           

 

 



 4وبرداًي حمَق ثجتي                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

 ؽٌجِ           

 هغئَليت هذًي

 آلبي خغزٍي

 106والط

 1حمَق ثجت اعٌبد

 آلبي خغزٍي

 106والط

 حمَق اهالن همذهبتي

 خبًن ؽيزهحوذي

 106والط

 يىؾٌجِ     

  

 اجزاي هفبد اعٌبد رعوي

 خبًن ؽيزهحوذي

 106والط

 وليبت عمَد هعيي ٍ ارث

 آلبي اعذي

 106والط

 

 وبرثزد رايبًِ در دفبتز

 خبًن حبهذي

 1عبيت

ُ ٍجوعيت  داًؼ خبًَاد

 خبًن دارداى

 101والط

 دٍؽٌجِ

 ثبيغتِ ّبي حمَق جشا

 آلبي جليل پيزاى

 106والط

 4حمَق هذًي

 آلبي صبلحي

 106والط

 تٌظين اعٌبد رعوي

 خبًن ؽيزهحوذي

 106والط

 عِ ؽٌجِ     

 چْبرؽٌجِ           

 پٌج ؽٌجِ           

 

 



 2وبرؽٌبعي حمَق ثجتي                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

 ؽٌجِ           

  

 2حمَق جشاي عوَهي

 آلبي ثبثبدي

 (درط ججزاًي)104والط

 يىؾٌجِ       

  

 2آييي دادرعي ويفزي

 آلبي لبئذي فز

 102والط

 هذيزيت وغت ٍ وبر

 آلبي عشيشي

 102والط

 

 2اًذيؾِ اعالهي

 آلبي اعذي

 107والط

 دٍؽٌجِ  

 2حمَق ثيي الولل عوَهي

 آلبي رضبيي

 103والط

 2حمَق اداري

 آلبي خذادادي

 103والط

 عِ ؽٌجِ  ثزادراى1ٍرسػ    خَاّزاى1ٍرسػ   

      

 (درط ججزاًي)3حمَق هذًي

 خبًن ؽيزهحوذي

 105والط

 چْبرؽٌجِ  

 

 6حمَق هذًي

 آلبي صبلحي

 103والط

 3حمَق تجبرت

 آلبي وبظوي

 103والط

 پٌج ؽٌجِ     

 

 



 3وبرؽٌبعي حمَق ثجتي                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

 ؽٌجِ           

  

 2حمَق جشاي عوَهي

 آلبي ثبثبدي

 (درط ججزاًي)104والط

 2حمَق جشاي اختصبصي

 آلبي ثبثبدي

 103والط

 يىؾٌجِ     

  

 رٍاًؾٌبعي وبر

 آلبي هَلَي

 108والط

 ادلِ اثجبت دعَا

 خبًن ؽيزهحوذي

 108والط

 

 2اًذيؾِ اعالهي

 آلبي اعذي

 107والط

 دٍؽٌجِ  

  

 2اصَل فمِ

 آلبي رٍحبًي

 107والط

 4حمَق تجبرت

 آلبي حيذري

 107والط

 عِ ؽٌجِ  ثزادراى1ٍرسػ    خَاّزاى1ٍرسػ 

 

 7حمَق هذًي

 آلبي صبلحي

 107والط

 اجزاي احىبم هذًي

 آلبي صبلحي

 107والط

 (درط ججزاًي)3حمَق هذًي

 خبًن ؽيزهحوذي

 105والط

 چْبرؽٌجِ  

 پٌج ؽٌجِ           

 

 



 4وبرؽٌبعي حمَق ثجتي                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

  

 اعٌبدرعوي ثبحك اعتزداد

 خبًن ؽيزهحوذي

 104والط

 حمَق اهالن پيؾزفتِ

 خبًن ؽيزهحوذي

 104والط

 

 اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ

 دوتز خليلي

 101والط

 ؽٌجِ  

  

 2حمَق جشاي عوَهي

 آلبي ثبثبدي

 (درط ججزاًي)104والط

 2حمَق ثجت اعٌبد

 آلبي خغزٍي

 104والط

 يىؾٌجِ     

  

 هتَى حمَلي

 آلبي ثبثبدي

 103والط

 3حمَق جشاي اختصبصي

 آلبي ثبثبدي

 103والط

 

 2اًذيؾِ اعالهي

 آلبي اعذي

 107والط

 دٍؽٌجِ  

    

 8حمَق هذًي

 آلبي صبلحي

 107والط

 عِ ؽٌجِ  ثزادراى1ٍرسػ    خَاّزاى1ٍرسػ 

      

 (درط ججزاًي)3حمَق هذًي

 خبًن ؽيزهحوذي

 105والط

 چْبرؽٌجِ  

 پٌج ؽٌجِ           

 

 



 4وبرؽٌبعي حمَق اداري                  تزم

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8  

 ؽٌجِ           

  

 2حمَق جشاي عوَهي

 آلبي ثبثبدي

 (درط ججزاًي)104والط

   

 آؽٌبيي ثبدفبع همذط

 آلبي سهبًي

 101والط

 يىؾٌجِ  

       

 2اًذيؾِ اعالهي

 آلبي اعذي

 107والط

 دٍؽٌجِ  

 عِ ؽٌجِ  ثزادراى1ٍرسػ    خَاّزاى1ٍرسػ       

  

 حمَق وبر

 آلبي هَلَي

 104والط

 رٍػ تحميك درحمَق اداري

 آلبي هٌجشي

 104والط

 (درط ججزاًي)3حمَق هذًي

 خبًن ؽيزهحوذي

 105والط

 چْبرؽٌجِ  

    

 حمَق جشاي اداري

 آلبي ثبلزي گلِ

 105والط

 

 تحليل ّشيٌِ ٍهٌفعت

 آلبي ثبلزي

 105والط

 حمَق اداري تطجيمي

 آلبي عغگزي

 105والط

 پٌج ؽٌجِ

 

 


