
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرتنارمع يسدنهم-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتتسيز طيحم-نارمع يسدنهم-١٩ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۵٠ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١كفلاد١٣٨٧٢٠٠٨رفديش هللادبعباتك٨٠١٩يحيرشتيرايتخا٣٠٢۴يسدنهم يلاع تايضاير
 هب( ٣ ،٢ ،)١-٧ و ١-۶ ياھ شخب ءزج هب( ١ياھ لصف٢٣٨۶نازادرپون١٣٩٣٢٠١۴يراظتنا اضريلعيلياو نيماجنب،رتيرتسا ليالروتكيوباتك۶١٨١يحيرشتيناربج٣٠٣۶تالايس كيناكم

 زا نينچمھ و )٣-١٢ و ٣-٩ ،٣-٨ ،٣-٧ ياھ شخب ءزج
 ،اھ خلم رد موتنمم هلداعم دربراك ياهتمسق ٣-١١ شخب
 مراهچ لصف .دوش فذح كشوم كيناكم و تج ينارشيپ 
-٨ ،۵ -١ ياھ شخب طقف مجنپ لصف ،۴-۴ شخب يادتبا ات
.دوش هعلاطم ١١-٢ شخب طقف ١١ لصف ، ۵-٩ و ۵

-) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 يادتبا زا ۶ لصف و لماک روطب ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨٩٣رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ينابيش اضر ديمح يشيامزآ١٠٩٢٩يحيرشتيناربج٢١٢۴٣٢هاگشيامزآ و كيلورديھ
 و)٢٢٠يلا٢١١ هحفص زا(١-١-۶ شخب ريز ياهتنا ات لصف
.دوش هعلاطم )٢۴١يلا ٢٣۴ هحفص زا(٢-٢-۶ شخب ريز
 يم هيصوت وجشناد يارب ۶ لصف لماک هعلاطم :هجوت(
)دوش

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵يرارسا ماهلا يشيامزآ٩۴٢۴يحيرشت و يتستيناربج٢٠١۶تسيز طيحم يسدنهم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيناربج٢١٢٠٣٢هژورپ و بالضاف و بآ يسدنهم
 يزير همانرب تيريدم و تخانش
تسيز طيحم

 باھو نيسحلادبعرلک دراودا -نيكتوب لينادباتك٨٠٩٣يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠
هداز

 داهج١٣٩١٢٠١٢
 يھاگشناد
 هاگشناد
دهشم

١٨ و ١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١١ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶۶
.دوش هعلاطم

 و بآ هيفصت يسدنهم لوصا
بالضاف

.دوش هعلاطم ١۵ و ٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨۵٨شناد ناكرا١٣٩۴٢٠١۵يريما شكلاچ دمحمباتك۶٨٣۴يحيرشتيرابجا٣٠٣٠

 و بآ هيفصت يسدنهم لوصا
بالضاف

 رشن زكرم١٣٩٣٢٠١۴يچ مشيربا دمحايدا و فاكتمباتك٩٢١٢يحيرشتيرابجا
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧

 هسسوم١٣٩٢٢٠١٣يفادن رتکدکراوباتك٩٢١٣يحيرشتيرابجا٣٠٣٠اوھ يگدولآ يسدنهم لوصا
 يملع
صن يگنھرف

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

 تيريدم و يسدنهم لوصا
دنامسپ

--نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يلدبع يلع دمحمباتك٩٢١٠يحيرشتيرابجا٣٠٢۴

يزاسلدم و راشتنا و لاقتنا ينابم
اھ هدنيالآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيلصا٣٠٣٠

 يسدنهم رد يددع ياهشور
تسيز طيحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠

 ماما هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ليلج -ينيسح دومحمباتك۵٩٣۵يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠هتفرشيپ كيلورديھ
اضر

ءزج هب( ١١ ،١٠ ،٩ ،)۴-٣-٨ شخب لوا ات( ٨ ،٧ ياھ لصف١۴۶۴
 بيش اب اھرتسب رد يكيلورديھ شرپ ٣-٣-١١ شخب
 ياھ هچضوح ۵ -١١ شخب ،نآ ياھ شخب ريز و سوكعم
۶ -١١ شخب يانثتسا هب ،نآ ياھ شخب ريز و شمارآ

٣-٢-١٢ شخب ءزج هب( ١٢ و )نكش بيش ياھ زيرس
 ريغتم يمئاد ريغ ياهنايرج تالداعم لح ياهشور
 شور ۴-٢-١٢ شخب ،نآ ياھ شخب ريز و يجيردت
 و بيش ريثات ٢ -٢- ٣ -١٢ شخب يانثتسا هب ،تايصوصخ
 هعلاطم )جوم ود دروخرب ٣-٢-٣-١٢ شخب ،لاناك تمواقم
.دوش

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠بالضاف و بآ ياھ هكبش يحارط
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٠١٣٢تسيز طيحم هاگشيامزآ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠يطيحم تسيز كينكت وئژ
 ياھدس و هلابز نفدم يحارط
هلطاب

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩٣١ : دورو مرتنارمع يسدنهم-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩٣١ : نوناق لامعا مرتتسيز طيحم-نارمع يسدنهم-١٩ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۵٠ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠يزاسكاپ و كاخ يگدولآ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠نآ لرتنك و يتوص يگدولآ
 عبانم زا اھ هدنيالآ رشن لرتنك
كرحتم و نكاس

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠رادياپ هعسوت يحارط ينابم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٣٠٣٠بالضاف و بآ هناخ هيفصت يحارط
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶قيقحت شور و رانيمس
 يسدنهم ردRS و GIS دربراك
هاگشيامزآ و نارمع

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢١١۶١۶
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