
 ؿطپ22زذتط20ًفط 42تؼساززاًكجَیاى97-98زٍم زض ًیوؿال 97-2پطؾتاضیتحاًات پایاى تطم اٍل ضقتِ اه، تطًاهِ والؾی ٍزضٍؼ اضائِ قسُ    

 ػولیٍاحس ٍاحسًظطی ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ  ػولیٍاحس ٍاحس ًظطی ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 
ؼ اضائِ قسُ

ت زضٍ
لیؿ

  2 ظتاى پیف زاًكگاّی 44999017 11 0.5 1.5 تكطیح 661201 1 

 661  ذاًوْا 0.5 2.5 فیعیَلَغی 661202 1

 662آلایاى
  2 1اًسیكِ اؾالهی 44999040

  2 هْاضتْای ظًسگی 44999060 66 0.5 1 تیَقیوی 661204 1

  - واضگاُ هْاضت اضتثاطی 6612360 1 0.5 1 هیىطٍب قٌاؾی 661205 1

 4 15 ٍاحس 17+2   0.5 0.5 فٌاٍضی اطالػات 661209 1

      1.5 2.5 هْاضتْای پطؾتاضی 661216 1
 

 4-6ؾاػت  2-4ؾاػت 2-12ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ؾاػت  

 قٌثِ

 

 فیعیَلَغی 

  آلای زوتط ضحوتی

 11/97/ 27قطٍع 

 3والؼ 

 هْاضتْای پطؾتاضی ًظطی ٍ

 B2گطٍُ   ػولی 

 11/97/ 27قطٍع 

 ذاًن هٌتظطی. آلای ًصیطی

 

 3پطاتیه .والؼ

 2Aگطٍُ   هْاضتْای پطؾتاضی

 ًصیطی.ذاًن هٌتظطی آلای

 پطاتیه 11/97/ 27قطٍع 

  

 A1گطٍُ هْاضتْای پطؾتاضی

 آلای ًصیطی.ذاًن هٌتظطی

 پطاتیه 12/97/ 18قطٍع 

   1اًسیكِ 

 حؿیي اضتاتَىآلای خ:

 1والؼ

 فطػثساللْی زوتطب:آلای

 7والؼ

 27/11/97قطٍع

 

 B گطٍُ فٌاٍضی اطالػات 

 واهپیَتطاتاق  .9والؼ

 27/11/97قطٍع

 هٌْسؼ جٌتی آلای

 یىكٌثِ

 

 ظطیًهْاضتْای پطؾتاضی 

 آلای ًصیطی

 28/11/97قطٍع 

 4پطاتیه .والؼ

  تیَقیوی ًظطی

 زوتط.هطجاًی.هٌصَضیاى.جؼفطی

 28/11/97قطٍع  

 4والؼ
 

 B گطٍُ فٌاٍضی اطالػات 

 .واهپیَتط 3والؼ

 28/11/97قطٍع 

 ذاًن زوتط جَیثاضی

 

 A گطٍُ فٌاٍضی اطالػات

 .واهپیَتط 3والؼ

 20/12/97قطٍع 

 ذاًن زوتط جَیثاضی

 زٍقٌثِ

 

 هْاضتْای پطؾتاضی ًظطی

  آلای ًصیطی    29/11/97

 3الؼو هْاضتْای ظًسگی

 آلای ًَشضی  26/01/98

 

 هْاضتْای ظًسگی

   26/01/98قطٍع     

 آلای ًَشضی

 3الؼو

 ػولیهْاضتْای پطؾتاضی 

 پطاتیه B 1گطٍُ  

 29/11/97قطٍع 

 هٌتظطیذاًن . آلای ًصیطی
 

 ظتاى پیف زاًكگاّی

     29/11/97قطٍع  

 1والؼ  

 آلای وطزحیسضی

 Aفٌاٍضی اطالػات گطٍُ

 واهپیَتطاتاق 

 18/11/97قطٍع

 آلای هٌْسؼ جٌتی

 ؾِ قٌثِ

 

 تكطیح ًظطی ػولی 

     23/11/97قطٍع 

 1والؼ آلای زوتط ًاصطی

 1والؼهیىطٍب ًظطی 

  23/11/97قطٍع 

    تْوتي آلای زوتط ذاًن زوتط جوالی

  A  گطٍُ تیَقیوی ػولی 

 تیَقیوی  آظهایكگاُ

 آلای زوتط اؾسی

 B  گطٍُ تیَقیوی ػولی

 تیَقیوی آظهایكگاُ

 آلای زوتط اؾسی

 چْاض قٌثِ

 

 AٍBٍC  گطٍُ هیىطٍب ػولی  

 10-15  ذاًن زوتطجوالی

  

    هیىطٍب ػولی تا ّواٌّگی اؾاتیسپیگیطی   پٌجكٌثِ

 19 /01/98 

12-8 
 ذاًن زوتط یعزیاؾتاز هكاٍض:  آلای زوتط هحوَزیزتیط اجطایی :             هْاضتْای اضتثاطیواضگاُ  :  

 

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى ضٍظٍتاضید

  08/04/98قٌثِ ظتاى پیف زاًكگاّی 01/04/98قٌثِ فیعیَلَغی 25/03/98قٌثِ
 - 09/04/98یىكٌثِ - 02/04/98یىكٌثِ - 26/03/98یىكٌثِ
 طی ػولیظتكطیح ً 10/04/98زٍقٌثِ هیىطٍب 03/04/98زٍقٌثِ تیَقیوی 27/03/98زٍقٌثِ

 - 11/04/98ؾِ قٌثِ تؼس اظ ظْط2  1اًسیكِ  04/04/98ؾِ قٌثِ - 28/03/98ؾِ قٌثِ
 - 12/04/98چْاضقٌثِ فٌاٍضی اطالػات 05/04/98چْاضقٌثِ هْاضتْای پطؾتاضی 29/03/98چْاضقٌثِ

 B*آلایاى: گطٍُ                                    A*ذاًوْا :گطٍُ                       . ظًسگی تا ّواٌّگی تا اؾتاز پؽ اظ پایاى والؼ هیثاقستاضید اهتحاى هْاضت *



 پؿط31زذتط،33ًفط64:زاًكجَیاىتؼساز 97-98 زٍم ًیوؿالزض 97-1پطؾتاضیضقتِ  زٍمتطم تطًاهِ والؾی  اهتحاًات پایاى  ٍ زضٍؼ اضائِ قسُ

ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ًظطی

ٍاحس

 ػولی
 ٍاحس ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ًظطی

 ٍاحس

 ػولی

ؼ اضائِ قسُ
ت زضٍ

لیؿ
 

  3 ظتاى ػوَهی 44999015 2  5/1 تغصیِ ٍتغصیِ زضهاًی 661210 2

 661  ذاًوْا  2 فاضهاوَلَغی 661213 2

 662آلایاى
  2 زاًف ذاًَازُ 44999059

 661  ذاًوْا  2 هفاّین پایِ پطؾتاضی 661224 2

 662آلایاى
  2 2اًسیكِ اؾالهی 44999041

 801  ذاًوْا 0.5 1 اًگل قٌاؾی 661206 2

 802آلایاى
 1  واضآهَظی هْاضتْای پطؾتاضی 6612036

 701  ذاًوْا  1.5 پطؾتاضی  ؾالهت جاهؼِ 661219 2

 702آلایاى
 1  واض آهَظی فاضهاوَلَغی 6612046

 -  واضگاُ وٌتطل ػفًَت 6612370 2 0.5 0.5 فطآیٌس آهَظـ تِ تیواض 661215 2

 3 16.5 ٍاحس 5/19    1 اصَل اپیسهیَلَغی 661211 2
 

 4-6ؾاػت  2-4ؾاػت 12-2ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ؾاػت  

 قٌثِ

 

 اًگل قٌاؾی

 5والؼ 27/11/97قطٍع 

 ذاًن زوتط قطتت ذَضی

 آلای زوتط ًیه ًػاز

 ذاًن زوتطتَحیسی

 زاًف ذاًَازُ 
  27/11/97قطٍع 

                 2والؼ تىاییاىذاًوْا:ذاًن 

 آلایاى: حاج آلا ی حؿیٌی 

 5والؼ

    2اًسیكِ اؾالهی 

 27/11/97قطٍع 

 7والؼػثساللْی فطزوتط:آلای  اًوْاذ
 3والؼ  حؿیي اضتاتَى:آلای طازضاىت 

 5والؼ ؾالهت جاهؼِ

  27/11/97قطٍع 

 آلای زوتط هحوَزی

 یىكٌثِ

 

 5وال ؼ ظتاى ػوَهی

 28/11/97قطٍع 

 آلای هحؿٌی

 5والؼ فاضهاوَلَغی

 28/11/97قطٍع 

 آلای زوتط اهیٌی

 5والؼ فطآیٌس آهَظـ تِ تیواض 

 28/11/97قطٍع 

 آلای واٍؾی

 

 زٍقٌثِ

 

 5والؼهفاّین پطؾتاضی 

 27/12/97قطٍع

 ذاًن زوتط والگطی

 
 

 گط5ٍُاًگل قٌاؾی  ػولی 

 آظهایكگاُ اًگل 17-12

 ؾِ قٌثِ

 

 5والؼ تغصیِ ٍ تغصیِ زضهاًی

 23/11/97قطٍع 

 ذاًن زوتط اتَ هطزاًی

 5وال ؼ ظتاى ػوَهی

  23/11/97قطٍع 

 آلای هحؿٌی

 5والؼ اصَل اپیسهیَلَغی 

  23/11/97قطٍع 

 آلای زوتط هحوَزی

 5والؼهفاّین پطؾتاضی 

  23/11/97قطٍع 

 آلای ضحواًی

 چْاض قٌثِ

 

 واضآهَظی هْاضتْای پطؾتاضی

 واضآهَظی فاضهاوَلَغی

 ؾاػت

13-7 

    

 

    پٌجكٌثِ

16 /02/98 

 8-17زٍقٌثِ

  .آلای واٍؾیاؾتاز هكاٍض:  آلای ػثساللْی         زتیط اجطایی :                                      وٌتطل ػمًَتواضگاُ  :  

 

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى ضٍظٍتاضید

  08/04/98قٌثِ ظتاى ػوَهی 01/04/98قٌثِ فاضهاوَلَغی 25/03/98قٌثِ
 اًگل قٌاؾی 09/04/98یىكٌثِ تؼس اظ ظْط2زاًف ذاًَازُ  02/04/98یىكٌثِ پیسهیَلَغیا 26/03/98یىكٌثِ

 فطآیٌس آهَظـ تِ تیواض 10/04/98زٍقٌثِ - 03/04/98زٍقٌثِ - 27/03/98زٍقٌثِ

 تؼس اظ ظْط2   2اًسیكِ اؾالهی 11/04/98ؾِ قٌثِ هفاّین پطؾتاضی  04/04/98ؾِ قٌثِ تغصیِ 28/03/98قٌثِؾِ 
 - 12/04/98چْاضقٌثِ ؾالهت جاهؼِ 05/04/98چْاضقٌثِ - 29/03/98چْاضقٌثِ

 

 



 پؿط28زذتط،29ًفط57:تؼساززاًكجَیاى.97-98 زٍم زض ًیوؿال 96-2اضیتطًاهِ والؾی ٍ اهتحاًات پایاى  تطم ؾَم ضقتِ  پطؾت،زضٍؼ اضائِ قسُ

 ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ًظطی

ٍاحس 

 ػولی
ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ًظطی

ٍاحس 

 ػولی

ؼ اضائِ قسُ
ت زضٍ

لیؿ
 

 33-3ذاًوْا  2 ضٍاًكٌاؾی فطزی ٍ اجتواػی 661212 3

  31آلایاى
 1  1تطتیت تسًی  44999004

 661  ذاًوْا 0.5 1 اذالق پطؾتاضی ٍ اضتثاط حطفِ ای 661217 3

 662آلایاى
  2 اذالق ٍتطتیت اؾالهی 44999016

 701  ذاًوْا  1.5 پطؾتاضی  ؾالهت فطز ٍ ذاًَازُ 661218 3

 702آلایاى
واضاهَظی پطؾتاضی   6612039

 1تعضگؿال 

 2 

 701  ذاًوْا  2.5 تْساقت هازض ٍ ًَظاز 661222 3

 702آلایاى
 1  واضآهَظی  هكىالت قایغ 6612042

 -  واضگاُ ایوٌی هسزجَ 6612380 3  3  1پطؾتاضی تعضگؿال  661225 3

 5 14.5 ٍاحس 5/19  2 ظتاى ترصصی 661214 3

 0.5 0.5 تطضؾی ٍضؼیت ؾالهت 661221 3
 

 4-6ؾاػت  2-4ؾاػت 12-2ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ػت ؾا 

 قٌثِ

 

 1واضاهَظی پطؾتاضی تعضگؿال

 واضآهَظی هكىالت قایغ

 ؾاػت

13-7 

 

 4والؼ اذالق پطؾتاضی 

 ذاًن زوتطؾثعی. ذاًن زوتط ذسام

 27/11/97قطٍع  ذاًن زوتط والگطی

 

 

 یىكٌثِ

 

 4والؼ تْساقت ًَظازاى 

 28/11/97قطٍع زوتطؾثعی  ذاًن

 01/02/98قطٍعذاًن طالثی  

 

 زٍقٌثِ

 

 ٍػولی تطضؾی ٍضؼیت ًظطی

 ذاًن زوتط یعزی  .آلای ػثساللْی

29/11/97 

 ٍ پطاتیه 4والؼ

  ذَاّطاى1تطتیت تسًی 

 11/97/ 29قطٍع

 ؾالي اهیس ذاًن هٌصَضیاى
 

 ذاًن لٌثطی تْساقت هازضاى

 4والؼ 29/11/97قطٍع 

   تطازضاى  1تطتیت تسًی

 29/11/97قطٍع 

 هحوسی آلا ی 

 ؾالي اهیس 

 09/02/98قطٍع  آب ٍ الىتطٍلیت

 4والؼ آلای ضحواًی

 ؾِ قٌثِ

 

 ضٍاًكٌاؾی اجتواػی

23/11/97 

 4والؼ  آلای  ظاّس

 

 23/11/97گَاضـ  

 ذاًن زوتط والگطی   

 4والؼ 

 تطضؾی ٍضؼیت ػولی 

  03/02/98قطٍع  

 پطاتیه ذاًن زوتط یعزی

13-11:30 

 ذَاّطاىاذالق اؾالهی 

23/11/97 

                            آلای زوتطظاضػی

 3والؼ

 ى ااذالق اؾالهی تطازض

 آلایاى:حجت االؾالم 

 حاج آلا ی حؿیٌی

23/11/97 

 چْاض قٌثِ

 

 ظتاى ترصصی

24/11/97 

 آلای زوتط تازلِ

 التطاتَاض ظتاى

 24/11/97ظتاى ترصصی 

  ذاًن زوتط جَیثاضی

 ذاًَازُپطؾتاضی  ؾالهت فطز ٍ  

  آلای زوتط هحوَزی

24/11/97 

 4والؼ 

 ذَاّطاى 1تطتیت تسًی

 24/11/97قطٍع 

 04/02/98اضتَپس ّفتِ  ؾالي اهیس ذاًن واضزل

 5والؼ ذاًن هٌتظطی

08/03/98 

 13-17چْاضقٌثِ

 هساًلَ ٍ ػطصِ گٌثس:ذاًن زوتط والگطیضٍظاًِ:ذاًن زوتط س هكاٍض: اؾاتی آلای زوتط ضٍحی  زتیط اجطایی :         ایوٌی هسزجَ واضگاُ: 

 

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى ضٍظٍتاضید

  08/04/98قٌثِ ظتاى ترصصی 01/04/98قٌثِ تْساقت هازض ٍ ًَظاز 25/03/98قٌثِ
 اضتَپس . الىتطٍلیت 09/04/98یىكٌثِ تؼس اظ ظْط2اذالق اؾالهی 02/04/98یىكٌثِ - 26/03/98یىكٌثِ

 تؼس اظ ظْط2 1تطتیت تسًی 10/04/98زٍقٌثِ - 03/04/98زٍقٌثِ اذالق پطؾتاضی  27/03/98زٍقٌثِ

 گَاضـ 11/04/98ؾِ قٌثِ ؾالهت فطز ٍ ذاًَازُ 04/04/98ؾِ قٌثِ - 28/03/98ؾِ قٌثِ
 - 12/04/98چْاضقٌثِ تطضؾی ٍضؼیت 05/04/98چْاضقٌثِ ضٍاًكٌاؾی فطزی ٍ اجتواػی 29/03/98چْاضقٌثِ

 



 پؿط28زذتط،25ًفط53تؼساززاًكجَیاى  97-98 زٍمًیوؿال زض96-1زضٍؼ اضائِ قسُ، تطًاهِ والؾی ٍ اهتحاًات پایاى تطم چْاضم ضقتِ پطؾتاضی

 ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ًظطی
 ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ  

 ًظطی

ٍاحس 

 ػولی

ؼ اضائِ قسُ
ت زضٍ

لیؿ
 

  2 اذتالالت  ؾالهت هازض ٍ ًَظاز 661223 4  2 پطؾتاضی تْساقت ضٍاى 661233 4

 غًتیه ٍ ایوًََلَغی  661203 4

 
 661  ذاًوْا 0.5 1.5

 662آلایاى
  2 تفؿیط هَضَػی لطآى 44999054

 701  ذاًوْا  3 2پطؾتاضی تعضگؿال 661226 4

 702آلایاى
 2  2واضآهَظی پطؾتاضی تعضگؿال 6612040

 901  ذاًوْا  1 پطؾتاضی تْساقت هحیط 661220 4

 902آلایاى
 2  واضآهَظی ؾالهت جاهؼِ 6612038

  - واضگاُ هْاضت ظًسگی 6612390 4 0.5 0.5 آهاض 661207 4

 5.5 13 ٍاحس 5/18  0.5 1 تحمیك زض پطؾتاضی 661208 4

 

 4-6 2-4ؾاػت 12-2ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ؾاػت  

 قٌثِ

 

    27/11/97 ایوًََلَغی 

 آلای زوتطیعزاًی 

 آلای زوتطؾؼیسی

 آلای زوتط صفاض همسم غًتیه

 9والؼ 02/98/ 14قطٍع

 11/12/97قطٍع  تْساقت هحیط 

 آلای زوتط هحوَزی

 14/02/98قطٍع تَلیس هثل

 9والؼ ذاًن هطازی

 

 یىكٌثِ

 

 لطآىتفؿیط هَضَػی 

 2والؼ :آلای زوتط ظاضػیب

 9والؼ :آلای زوتط ؾطلهخ

28/11/97   

 Cایوًََلَغی ػولی گطٍُ A ایوًََلَغی ػولی گطٍُ Bایوًََلَغی ػولی گطٍُ

 آظهایكگاُ ایوًََلَغی

 

 
 A  ٍCآهاض گطٍُ

 ذاًن هْط ترف  28/11/97

 واهپیَتط  9والؼ

 B  ٍCآهاض گطٍُ

 ذاًن هْط ترف  28/11/97

 واهپیَتط

  زٍقٌثِ

 2واضآهَظی پطؾتاضی تعضگؿال

 

 واضآهَظی ؾالهت جاهؼِ

 7-13ؾاػت

 پطؾتاضی تْساقت ضٍاى 

 5والؼ  29/11/97

  ذاًن زوتط هساًلَ

 

 ؾِ قٌثِ

 

 4والؼ اذتالل هازض ٍ ًَظاز 

   23/11/97ذاًن طالثی

 03/02/98ذاًن زوتط ذسام

 

 چْاض قٌثِ

 

 5والؼ تحمیك زض پطؾتاضی

  واٍؾی یآلا

 22/12/97قطٍع 

  ذاًن هٌتظطی

 04/02/98قطٍع 

   24/11/97اضٍلَغی 

 ذاًن زوتط یعزی

 25/01/98 للة

 آلای ػثساللْی

 4والؼ

   24/11/97 تٌفؽ 

 ذاًن زوتط والگطی

 21/01/98قطٍع تَلیس هثل 

 آلای ضحواًی

  9والؼ

 

28/02/98 

17-13 
 آلای زوتط ضٍحی  اؾتاز هكاٍض: آلای زوتط هحوَزی  زتیط اجطایی :                                 هْاضت ظًسگی     :   واضگاُ

 

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى ضٍظٍتاضید

  08/04/98قٌثِ - 01/04/98قٌثِ اذتالالت  ؾالهت هازض ٍ ًَظاز 25/03/98قٌثِ
 غًتیه ٍ ایوًََلَغی 09/04/98یىكٌثِ تٌفؽللة ٍ  02/04/98یىكٌثِ - 26/03/98یىكٌثِ

 تؼس اظ ظْط2تفؿیط لطآى 10/04/98زٍقٌثِ - 03/04/98زٍقٌثِ پطؾتاضی تْساقت ضٍاى 27/03/98زٍقٌثِ

 تحمیك زض پطؾتاضی 11/04/98ؾِ قٌثِ تَلیس هثلٍ  اضٍلَغی 04/04/98ؾِ قٌثِ - 28/03/98ؾِ قٌثِ
 - 12/04/98چْاضقٌثِ   تْساقت هحیط 05/04/98چْاضقٌثِ آهاض 29/03/98چْاضقٌثِ

 

 



 پؿط19زذتط،24ًفط43تؼساززاًكجَیاى  97-98 زٍم ًیوؿالزض95-2زضٍؼ اضائِ قسُ، تطًاهِ والؾی ٍ اهتحاًات پایاى تطم پٌجن ضقتِ پطؾتاضی

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى تاضید ضٍظٍ

  08/04/98قٌثِ پَؾت ٍ اػصاب 01/04/98قٌثِ - 25/03/98قٌثِ
 - 09/04/98یىكٌثِ - 02/04/98یىكٌثِ پطؾتاضی وَزن ؾالن 26/03/98یىكٌثِ
 غسز ػفًَی ذَى 10/04/98زٍقٌثِ هطالثت زض هٌعل 03/04/98زٍقٌثِ - 27/03/98زٍقٌثِ

 تؼس اظ ظْط2 فطٌّگ ٍتوسى  11/04/98ؾِ قٌثِ تؼس اظ ظْط2 2تطتیت تسًی  04/04/98ؾِ قٌثِ تیواضیْای ضٍاى 28/03/98ؾِ قٌثِ
  E.N.Tٍ  ٍ تیَْقی اتاق ػول 29/03/98چْاضقٌثِ

 

 تؼس اظ ظْط2تاضید تحلیلی 05/04/98چْاضقٌثِ

 

 - 12/04/98چْاضقٌثِ

 

ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ًظطی

ٍاحس 

 ػولی
ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ًظطی
ٍاحس 

 ػولی

ؼ اضائِ قسُ
ت زضٍ

لیؿ
 

 661  ذاًوْا  4 3پطؾتاضی تعضگؿال  661227 5

 662آلایاى
  2 فطٌّگ ٍتوسى اؾالم ٍایطاى 44999057

  5ذاًوْا  0.5 1.5 پطؾتاضی وَزن ؾالن 661231 5

 55آلایاى
 1  2تطتیت تسًی 44999009

 1001  ذاًوْا  2 پطؾتاضی تیواضیْای ضٍاى 661234 5

 1002آلایاى
 2  واضآهَظی هازض ٍ ًَظاز 6612037

 701  ذاًوْا 0.5 1.5 هطالثت پطؾتاضی زض هٌعل 661228 5

 702آلایاى
 2  3واضآهَظی پطؾتاضی تعضگؿال 6612041

 661  ذاًوْا

 662آلایاى
  - واضگاُ اذالق 6612400 5  2 تاضید تحلیلی صسض اؾالم 44999052

   ٍاحس 19     

 

ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ؾاػت  

2-12 

 4-6ؾاػت  2-4ؾاػت

 قٌثِ

 

 27/11/97فطٌّگ ٍتوسى 

 1والؼ تطازضاى

 آلای  زوتط قَْاضی

 27/11/97تاضید تحلیلی

 1والؼذَاّطاى 

 آلای  زوتط قَْاضی

 

 

  27/11/97پَؾت ٍ اػصاب 

 28/02/98هطالثت زض هٌعل

 آلای ضحواًی
 1والؼ

 

 ذَاّطاى 2تطتیت تسًی  

27/11/97 

 ذاًن هٌصَضیاى ؾالي اهیس    

 تطازضاى 2تطتیت تسًی 

27/11/97 

 آلای اًٍك ؾالي اهیس

 یىكٌثِ

 

   E.N.Tاتاق ػول ٍ 

 ذاًن هٌتظطی   28/11/97

 پطؾتاضی وَزن ؾالن

 ذاًن زوتط جَیثاضی

 1والؼ  28/11/97

 14:15فطٌّگ ٍتوسى  

 آلای ػجن28/11/97

 1والؼ ذَاّطاى

  

 

 زٍقٌثِ

 

  3واضآهَظی تعضگؿال

 واضآهَظی هازضاى ٍ ًَظازاى

 ًفط20

13-7 

 

 29/11/97 تاضید تحلیلی 

 3والؼتطازضاى 

 آلای زوتط یساهلل ؾپْطی

 

 

 ؾِ قٌثِ

 

 4والؼ تیواضیْای ضٍاى 

 23/11/97قطٍع 

 ذاًن زوتط هساًلَ

 4والؼ  هطالثت زض هٌعل

 23/11/97قطٍع  ًن هٌتظطیاذ

 21/12/97قطٍع  ػثساللْیی آلا

 3/2/98 ذاًن هٌتظطی ذَى

 چْاض قٌثِ

 

  01/12/97 غسز

 ذاًن زوتط یعزی

 1والؼ

 24/11/97قطٍع   ػفًَی

 1والؼ ذاًن زوتطوالگطی

 
 

 

 

 

 آلای جؼفطی تیَْقی

 1والؼ 22/12/97

08/12/97 

12-8 

 ذاًن زوتط ؾثعیاؾتاز هكاٍض  :  :ذاًن زوتط ؾثعیزتیط اجطایی                                          اذالق پطؾتاضی واضگاُ :  



 پؿط22زذتط،26ًفط48تؼساززاًكجَیاى 97-98 زٍم ًیوؿالزض95-1پایاى تطم قكن ضقتِ پطؾتاضیزضٍؼ اضائِ قسُ، تطًاهِ والؾی ٍ اهتحاًات 

  

 ٍاحس ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ظطیً
 ٍاحس ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ظطیً

ٍاحس 

 ػولی

ؼ
ت زضٍ

لیؿ
 

اضائِ قسُ
 

  3 ازتیات فاضؾی 44999014 717 3 پطؾتاضی تیواضیْای وَزواى  661232 6

 711  ذاًوْا 3 پطؾتاضی ٍیػُ 661229 6

 712آلایاى
 2  تْساقت ضٍاىواضآهَظی  6612044

 1001  ذاًوْا 2 اصَل هسیطیت پطؾتاضی 661235 6

 1002آلایاى
 2  واضآهَظی وَزواى 6612043

پطؾتاضی اٍضغاًؽ زض تحطاى  661230 6

 ٍ حَازث

  - واضگاُ آهَظـ تِ تیواض 6612410 6 1.5

 661  ذاًوْا

 662آلایاى
 4 14.5 18.5 2 اًمالب اؾالهی ایطاى 44999068

 

 4-6ؾاػت  2-4ؾاػت 12-2ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ؾاػت  

 قٌثِ

 

 واضآهَظی وَزواى

 گطٍُ 4 تْساقت ضٍاىواضآهَظی 

 7- 13ؾاػت 

 

 پطؾتاضی تیواضیْای وَزواى  

27/11/97 

 5والؼ

 ذاًن زوتط ؾثعی

 27/11/97اًمالب اؾالهی

 4والؼ ذَاّطاى

 ذاًن ػعیعاللْی

 3والؼتطازضاى 

 ػثاؾؼلی پاووٌفآلای 

 یىكٌثِ

 

 اصَل هسیطیت پطؾتاضی 

 9والؼ 28/11/97

 آلای ضٍحی

i.c.u28/11/97ٍ تٌفؽ 
 9والؼ

 آلای ضحواًی
 زٍقٌثِ

 

 29/11/97ازتیات فاضؾی

 1والؼ

 آلای زوتط ظاضع

 29/11/97پطؾتاضی فَضیت  

 9والؼ

 آلای واٍؾی آلای ًصیطی

 

 ؾِ قٌثِ

 

 پطؾتاضی تیواضیْای وَزواى

23/11/97   

 زوتط ذسام ذاًن

 9والؼ

CCU23 /11/97 

 آلای ػثساللْی

 31/02/98 زیالیع

 ذاًن زوتط یعزی

 9والؼ

 23/11/97ازتیات فاضؾی 

 9والؼ

 آلای زوتط ظاضع

 

 چْاض قٌثِ

 

 گطٍُ 2 تْساقت ضٍاىواضآهَظی 

 7- 13ؾاػت 

 

   

11/02/98 

 8-12قٌثِچْاض

 آلای ضحواًیاؾتاز هكاٍض:  آلای ػثساللْی زتیط اجطایی :                                آهَظـ تِ تیواضواضگاُ: 

 

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى ضٍظٍتاضید

  08/04/98قٌثِ - 01/04/98قٌثِ - 25/03/98قٌثِ
 CCU 09/04/98یىكٌثِ زیالیع ٍ ٍ تٌفؽi.c.u 02/04/98یىكٌثِ تیواضیْای وَزواى 26/03/98یىكٌثِ

 - 10/04/98زٍقٌثِ - 03/04/98زٍقٌثِ - 27/03/98زٍقٌثِ
 اصَل هسیطیت 11/04/98ؾِ قٌثِ اظ ظْطتؼس  2 ازتیات فاضؾی 04/04/98ؾِ قٌثِ پطؾتاضی فَضیت 28/03/98ؾِ قٌثِ

 - 12/04/98چْاضقٌثِ تؼس اظ ظْط2 اًمالب  05/04/98چْاضقٌثِ - 29/03/98چْاضقٌثِ

 



 

 پؿط19زذتط،18ًفط37تؼساززاًكجَی  97-98 زٍم ًیوؿالزض94-2ضقتِ پطؾتاضی ّفتنزضٍؼ اضائِ قسُ، تطًاهِ والؾی ٍ اهتحاًات پایاى تطم 

 ٍاحس ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ  ٍاحس ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

ؼ اضائِ قسُ
ت زضٍ

لیؿ
 701  ذاًوْا 

 702آلایاى
 - واضگاُ پعقه ذاًَازُ 6612430 7 1 واضآهَظی هطالثت ٍیػُ 6612045

 701  ذاًوْا

 702آلایاى
 - واضگاُ هراططات قغلی 6612440 7 3 زضػطصِ ٍیػُ 66127001

 701  ذاًوْا

 702آلایاى
  ٍاحس12   8 1زض ػطصِ ؾالوٌساى 661249

 2زض ػطصِ ؾالوٌساى

 3زضػطصِ ؾالوٌساى
 

 

 

 4-6ؾاػت  2-4ؾاػت 12-2ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ؾاػت  

 قٌثِ

 

  ظی زضػطصِ ٍیػُآهَواضآهَظی ٍ واض

 

 

 ؾاػت

13-7 

   

 یىكٌثِ

 

   

 زٍقٌثِ

 

 (1واضآهَظی زض ػطصِ تعضگؿاالى )

 (2واضآهَظی زض ػطصِ تعضگؿاالى)

 (3واضآهَظی  ػطصِ تعضگؿاالى )

 ؾاػت

13-7 

 

   

 ؾِ قٌثِ

 

   

 (1واضآهَظی زض ػطصِ تعضگؿاالى ) چْاض قٌثِ

 (2واضآهَظی زض ػطصِ تعضگؿاالى)

 (3واضآهَظی  ػطصِ تعضگؿاالى )

 ؾاػت

13-7 

 

   

    پٌجكٌثِ

// 

- 
 هحوَزی زوتطآلای  زتیط اجطایی : پعقه ذاًَازُ                                   واضگاُ  :   

 

 آلای ػثساللْیاؾتاز هكاٍض : 

15/12/97 

12-8 

 ذاًن زوتط ؾثعی زتیط اجطایی :      هراططات قغلی                             واضگاُ   : 

 

 

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى ضٍظٍتاضید

  08/04/98قٌثِ  01/04/98قٌثِ  25/03/98قٌثِ
  09/04/98یىكٌثِ  02/04/98یىكٌثِ  26/03/98یىكٌثِ
  10/04/98زٍقٌثِ  03/04/98زٍقٌثِ  27/03/98زٍقٌثِ
  11/04/98ؾِ قٌثِ  04/04/98ؾِ قٌثِ  28/03/98ؾِ قٌثِ

  12/04/98چْاضقٌثِ  05/04/98چْاضقٌثِ  29/03/98چْاضقٌثِ

 



 

 پؿط19زذتط،25ًفط44تؼساززاًكجَی  97-98 زٍم ًیوؿالزض94-1ضقتِ پطؾتاضی ّكتنزضٍؼ اضائِ قسُ، تطًاهِ والؾی ٍ اهتحاًات پایاى تطم 

 ٍاحس ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ػولی
ٍاحس  ًام زضؼ وس زضؼ گطٍُ 

 ػولی

ؼ اضائِ قسُ
ت زضٍ

لیؿ
 

 1001  ذاًوْا

 1002آلایاى
واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی  6612047

 تْساقت هازض ًٍَظاز

 

 701  ذاًوْا 2

 702آلایاى
واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی  6612053

 اٍضغاًؽ

2 

 901  ذاًوْا

 902آلایاى
واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی  6612048

 ؾالهت جاهؼِ

ٍ اػتثاض  واضگاُ حاوویت تالیٌی 6612450 8 2

 تركی

- 

 1001  ذاًوْا

 1002آلایاى
واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی  6612050

 ییواضیْای وَزواى
 - واضگاُ پسافٌس غیط ػاهل 6612460 8 2

 801  ذاًوْا

 802آلایاى
واضآهَظی زض ػطصِ اصَل  6612052

 هسیطیت ذسهات پطؾتاضی

 ٍاحس 12 2

 

 

 4-6ؾاػت  2-4ؾاػت 12-2ؾاػت  10-12ؾاػت  8-10ؾاػت  

 قٌثِ

 

 واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی ؾالهت جاهؼِ

 واضآهَظی زض ػطصِ اصَل هسیطیت ذسهات پطؾتاضی

 ؾاػت

13-7 

 

   

 یىكٌثِ

 

   

 زٍقٌثِ

 

 واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی اٍضغاًؽ

 ؾاػت

13-7 

 

   

 ؾِ قٌثِ

 

   

 چْاض قٌثِ

 

 واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی ییواضیْای وَزواى

 واضآهَظی زض ػطصِ پطؾتاضی تْساقت هازض ًٍَظاز

 ؾاػت

13-7 

 

   

    پٌجكٌثِ

25 /02/98 

 8-12چْاضقٌثِ 
 آلای زوتط ضٍحی زتیط اجطایی :                                                       حاوویت تالیٌی ٍ اػتاض تركی          واضگاُ  :     

 

 آلای ًصیطی  اؾتاز هكاٍض:

26/01  /98 

 8-12زٍقٌثِ 

 آلای ػثساللْی زتیط اجطایی :                                                                                            پسافٌس غیط ػاهلواضگاُ   : 

                                                                                                                                 

 

 صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10اهتحاى ضٍظٍتاضید صثح 10 اهتحاى ضٍظٍتاضید

  08/04/98قٌثِ  01/04/98قٌثِ  25/03/98قٌثِ
  09/04/98یىكٌثِ  02/04/98یىكٌثِ  26/03/98یىكٌثِ
  10/04/98زٍقٌثِ  03/04/98زٍقٌثِ  27/03/98زٍقٌثِ
  11/04/98ؾِ قٌثِ  04/04/98ؾِ قٌثِ  28/03/98ؾِ قٌثِ

  12/04/98چْاضقٌثِ  05/04/98چْاضقٌثِ  29/03/98چْاضقٌثِ

 


