ترًاهِ وارآهَزی داًطجَیاى ترم سَم هاهایی
هىاى وارآهَزی :درهاًگاُ اهام سجاد (ع)

ًام وارآهَزی  :وارآهَزی تارداری طثیعی (ٍ 1احذ)

هرتی :خاًن زیٌلی

زهاى وارآهَزی :سِ رٍز اٍل ّفٌِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) صثح ّا از ساعت  7/03الی 10/03

اساهی ٍ گرٍُ تٌذی داًطجَیاى ترم سَم هاهایی:
گرٍُ  : Aفاطوِ راّذاری ً ،ادیِ پیام  ،فاطوِ صاحثىار ،ساجذُ تالری  ،ویاًا خور ،پریسا زرگراى
گرٍُ ً : Bجوِ دل افرٍز ً ،سریي ًارٍیی  ،زّرا گرگاًلی ً ،جوِ تاج الذیٌی ،ضمایك هیر هرادزّی
گرٍُ  : cزیٌة هجًٌَی ،زیٌة ًَرهحوذی  ،عاطفِ خَاجَی  ،هًَا وراچی،فاطوِ هلىی
گرٍُ  :Dسیوا عرب  ،فْیوِ خیاط ،زّرا حثیثیاى ،هًَا سرگلسایی

ًام گرٍُ

گرٍُ A

گرٍُ B

گرٍُ c

گرٍُ D

ًام وارآهَزی
وارآهَزی تارداری طثیعی

از تاریخ 1098/7/6

از تاریخ 1098/7/77

از تاریخ 1098/8/18

از تاریخ 1098/9/ 19

الی 1098/7/77

الی 1098/8/10

الی 1098/9/4

الی 1098/9/72

ترًاهِ وارآهَزی داًطجَیاى ترم پٌج هاهایی
ً -1ام وارآهَزی  :وارآهَزی زایواى طثیعی ٍ غیر طثیعی (ٍ 7احذ)

هىاى وارآهَزی :اتاق زایواى تیوارستاى تاهیي اجتواعی

زهاى وارآهَزی :سِ رٍز اٍل ّفٌِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) عصرّا (هرتی خاًن حیذری) ٍ سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ) عصرّا (هرتی
خاًن سرحذی) از ساعت  10/03الی  4 + 19/03ضیفت ضة
ً -7ام وارآهَزی  :وارآهَزی ًَزاداى (ٍ 1احذ)

هىاى وارآهَزی :تخص ًَزاداى تیوارستاى اهام علی (ع) ٍ تخص وَدواى تاهیي اجتواعی

زهاى وارآهَزی :سِ رٍز اٍل ّفتِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ  ،دٍضٌثِ) عصرّا (هرتی آلای سٌذگل) ٍ دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ) عصرّا(هرتی خاًن
ضْروی) از ساعت  10/03الی 19/03
اساهی ٍ گرٍُ تٌذی داًطجَیاى ترم پٌج هاهایی:
گرٍُ ً : Aجوِ ضْروی  ،الْام سرگلسّی ،زّرا ویخاً ،ازًیي چیت تٌذی ،فاطوِ تْرٍج ،ساجذُ رستن زایی
گرٍُ : Bفاطوِ علی هحوذ  ،ضىَفِ حثیثی فر ،هٌصَرُ ترن حصاری تَولی ،سعیذُ ٍحیذیاى ،هصدُ ًذرت زّی
گرٍُ  : cزّرُ ساراًی  ،هیٌا سراٍاًی  ،اسوا آفرضتِ  ،یگاًِ جَاى سیاهردیً ،سترى والًتری ،ریحاًِ حمیمی
گرٍُ  :Dفائسُ جْاًی  ،سیوا هیر ،هیٌا افرٍزیاى ،هْتاب افرٍزیاى ،سعیذُ دل پسٌذ ،الٌاز سْراب زّی
گرٍُ :Eهعصَهِ ارلٌذ ،پریسا دلمَی ،هعصَهِ ضْروی ،فاطوِ تسی ،هطْرُ هلىَتی ،اسوا هیری
گرٍُ  :Fپگاُ هعترف ًیا ،هحذثِ حلیوی صَفیّ ،اًیِ عوارتی ،سعیذُ خسرٍی ،فاطوِ واظوی

ترًاهِ وارآهَزی داًطجَیاى ترم پٌج هاهایی

ًام گرٍُ

گرٍُ B

گرٍُ A

گرٍُ D

گرٍُ c

گرٍُ E

گرٍُ F

ًام وارآهَزی
وارآهَزی زایواى
طثیعی ٍ غیر طثیعی

وارآهَزی ًَزاداى

از تاریخ 1098/7/7

از تاریخ1098/6/ 01

از تاریخ 1098/9/17

از تاریخ 1098/8/7

از تاریخ 1098/8/4

از تاریخ 1098/9/9

الی 1098/8/7

الی 1098/7/79

الی 1098/13/17

الی 1098/9/7

الی 1098/9/4

الی 1098/13/9

سِ رٍز دٍم ّفتِ

سِ رٍز اٍل ّفتِ

سِ رٍز دٍم ّفتِ

سِ رٍز دٍم ّفتِ

سِ رٍز اٍل ّفتِ

سِ رٍز اٍل ّفتِ

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

عصر

 77، 12 ،8 ،1دی

 76، 19، 17، 2آتاى

 78، 71، 14 ، 7هْر

74 ، 17 ،13 ، 0آرر

ضیفت ضة

ضیفت ضة

ضیفت ضة

ضیفت ضة

79 ، 77 ،12 ،8هْر
ضیفت ضة

77 ، 73 ،10 ، 6آتاى
ضیفت ضة

از تاریخ1098/6/01

از تاریخ1098/9/7

از تاریخ1098/8/11

از تاریخ1098/7/ 73

ازتاریخ1098/7/7

از تاریخ1098/7/70

الی 1098/7/12

الی 1098/9/18

الی 1098/8/77

الی 1098/8/6

الی 1098/7/18

الی 1098/8/9

سِ رٍز اٍل ّفتِ

سِ رٍز اٍل ّفتِ

سِ رٍز اٍل ّفتِ

سِ رٍز اٍل ّفتِ

سِ رٍز دٍم ّفتِ

سِ رٍز دٍم ّفتِ

تیوارستاى اهام علی

تیوارستاى اهام علی

تیوارستاى اهام علی

تیوارستاى اهام علی

تیوارستاى تاهیي اجتواعی

تیوارستاى تاهیي اجتواعی

ترًاهِ وارآهَزی داًطجَیاى ترم ّفت هاهایی
ً -1ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ زایواى طثیعی ٍ غیر طثیعی (ٍ 7/2احذ) هىاى وارآهَزی :اتاق زایواى تیوارستاى تاهیي اجتواعی
زهاى وارآهَزی :توام ّفتِ( سِ رٍز اٍل ّفٌِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) صثح ّا (هرتی خاًن افرازُ) ٍ سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ) صثح
ّا (هرتی خاًن صاًعی) )از ساعت  7/03الی 10/03
ً -7ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ تْذاضت (ٍ 7احذ)

هىاى وارآهَزی :درهاًگاُ سلواًسادُ

زهاى وارآهَزی :توام ّفتِ( سِ رٍز اٍل ّفٌِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) صثح ّا (هرتی خاًن زاّذی) ٍ سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ)
صثح ّا (هرتی خاًن اوثری) )از ساعت  7/03الی 10/03
ً -0ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ تارداری طثیعی (ٍ 0احذ)

هىاى وارآهَزی :ولیٌیه زًاى تیوارستاى تاهیي اجتواعی

زهاى وارآهَزی :توام ّفتِ( سِ رٍز اٍل ّفٌ ِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) صثح ّا (هرتی خاًن رضایی) ٍ سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ)
صثح ّا (هرتی خاًن افرازُ) )از ساعت  7/03الی 10/03
ً -4ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ ًَزاداى (ٍ 1احذ)

هىاى وارآهَزی :تخص وَدواى تیوارستاى تاهیي اجتواعی

زهاى وارآهَزی :سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ) عصرّا (هرتی خاًن ضْروی) از ساعت  10/03الی 19/03
اساهی ٍ گرٍُ تٌذی داًطجَیاى ترم ّفت هاهایی:
گرٍُ  : Aهْال غفاری فرد ،زّرا خاًی ،زّرا ریگی ،هْذیِ علیذادیً ،فیسِ گرجی ،هْسا علی یاری
گرٍُ ً : Bسترى فْویذُ عوادی ،ضیوا ضْروی ،ریحاًِ همذم  ،هطْرُ آفٌذان ،فاطوِ هیرپارساّ ،اًیِ خَش خلك
گرٍُ ّ : cاجر هعتمذ ،هرین هحوَدی ،فاطوِ لرائی پَر ،فاطوِ صفرپَر ،فریثا هحوذی ،اسوا هسىاى زّی ،سٌا اوسیر

گرٍُ  :Dفاطوِ ت روٌذی ،فاطوِ زّرا ساراًی ،فاطوِ دادخذایی ،تٌْاز حجت آتادی ،فرزاًِ عرب پَر  ،فاطوِ ًَری صادق

ترًاهِ وارآهَزی داًطجَیاى ترم ّفت هاهایی
ًام گرٍُ

گرٍُ A

گرٍُ B

گرٍُ c

گرٍُ D

ًام وارٍرزی
وارآهَزی در عرصِ زایواى
طثیعی ٍ غیر طثیعی

وارآهَزی در عرصِ
تْذاضت

وارآهَزی در عرصِ
تارداری طثیعی

وارآهَزی در عرصِ
ًَزاداى

از تاریخ 1098/8/4

از تاریخ 1098/6/01

از تاریخ1098/9/9

از تاریخ 1098/13/14

الی 1098/9/7

الی 1098/8/7

الی 1098/13/17

الی 1098/11/14

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

 74، 13،17 ،0آتاى جوعِ ّا

 76، 19 ،17 ،2هْر جوعِ ّا

 77، 12 ،8 ،1آرر جوعِ ّا

 79آرر ٍ 77، 73 ،10 ، 6دی جوعِ ّا

از تاریخ 1098/9/9

از تاریخ 1098/8/18

از تاریخ 1098/7/6

از تاریخ 1098/7/77

الی 1098/9/78

الی 1098/9/7

الی 1098/7/72

الی 1098/8/16

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

از تاریخ1098/13/17

از تاریخ1098/9/70

از تاریخ1098/8/4

از تاریخ1098/8/78

الی 1098/11/13

الی 1098/13/16

الی 1098/8/77

الی 1098/9/71

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

ضص رٍز ّفتِ صثح

از تاریخ1098/9/2

از تاریخ1098/8/14

از تاریخ1098/9/76

از تاریخ1098/13/17

الی 1098/9/71

الی 1098/8/03

الی 1098/13/17

الی 1098/11/0

سِ رٍز دٍم ّفتِ عصر

سِ رٍز دٍم ّفتِ عصر

سِ رٍز دٍم ّفتِ عصر

سِ رٍز دٍم ّفتِ عصر

ترًاهِ وارآهَزی داًطجَیاى ترم ّطت هاهایی
ً -1ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ زایواى طثیعی ٍ غیر طثیعی (ٍ 7/2احذ) هىاى وارآهَزی :اتاق زایواى تیوارستاى تاهیي اجتواعی
زهاى وارآهَزی :ضیفت ضة
هىاى وارآهَزی :تیوارستاى تاهیي اجتواعی

ً -7ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ رادیَلَشی (ٍ 1احذ)

زهاى وارآهَزی :سِ رٍز اٍل ّفٌِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) عصرّا از ساعت  10/03الی  19/03هرتی آلای سلیواى ًارٍیی
ً -0ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ تیواری ّای زًاى ٍ ًاتارٍری (ٍ 7احذ )

هىاى وارآهَزی :ولیٌیه زًاى تیوارستاى تاهیي اجتواعی

زهاى وارآهَزی :توام ّفتِ( سِ رٍز اٍل ّفٌِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) صثح ّا ٍ سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ) صثح ّا از ساعت 7/03
الی  10/03هرتی خاًن غفاری
ً -4ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ هذیریت ٍ وارترد آى در هاهایی (ٍ 1احذ)

هىاى وارآهَزی :تیوارستاى تاهیي اجتواعی

سِ رٍز اٍل ّفٌِ (ضٌثِ  ،یىطٌثِ ٍ دٍضٌثِ) صثح ّا ٍ سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ) صثح ّا از ساعت  7/03الی  10/03هرتی خاًن
تیوَری
ً -2ام وارآهَزی  :وارآهَزی در عرصِ داخلی (ٍ 1احذ)

هىاى وارآهَزی :تیوارستاى تاهیي اجتواعی

سِ رٍز دٍم ّفتِ(سِ ضٌثِ  ،چْارضٌثِ  ،پٌج ضٌثِ) عصرّا از ساعت  10/03الی  19/03هرتی آلای سلیواى ًارٍیی
اساهی ٍ گرٍُ تٌذی داًطجَیاى ترم ّطت هاهایی:
گرٍُ  : Aفاطوِ خسرٍی ،هْذیِ علیسادُ ،تیٌظیر تْوٌیار ،فاطوِ ضْروی ،سویرا ًیه خَاُ ًَری ،هْسا علی یاری
گرٍُ  : Bریحاًِ لىسی ،ضیذا جْاًتیغ  ،فاطوِ جْاًذیذُ ،سویرا درٍیص اٍل ،فاطوِ اتراّیوی  ،عطیِ هسعَدی

ترًاهِ وارآهَزی داًطجَیاى ترم ّطت هاهایی
ًام گرٍُ

گرٍُ A

گرٍُ B

ًام وارٍرزی
وارآهَزی در عرصِ زایواى طثیعی ٍ غیر طثیعی

 1098/7/0تا 1098/8/77/

 1098/7/77تا1098/8/72

ضیفت ضة

ضیفت ضة

هرتی خاًن حیذری
وارآهَزی در عرصِ رادیَلَشی

وارآهَزی در عرصِ تیواری ّای زًاى ٍ ًاتارٍری

وارآهَزی در عرصِ هذیریت ٍ وارترد آى در
هاهایی
وارآهَزی در عرصِ داخلی

هرتی خاًن هَهٌی

از تاریخ 1098/7/73الی 1098/8/6

از تاریخ  1098/6/01الی 1098/7/12

سِ رٍز اٍل ّفتِ عصر

سِ رٍز اٍل ّفتِ عصر

از تاریخ 1098/6/01الی 1098/7/79

از تاریخ 1098/7/7الی 1098/8/7

سِ رٍز اٍل ّفتِ صثح

سِ رٍز دٍم ّفتِ صثح

از تاریخ  1098/7/7الی 1098/7/18

از تاریخ 1098/7/10الی 1098/7/79

سِ رٍز دٍم ّفتِ صثح

سِ رٍز اٍل ّفتِ صثح

از تاریخ 1098/7/70الی 1098/8/9

از تاریخ 1098/7/7الی 1098/7/18

سِ رٍز دٍم ّفتِ عصر

سِ رٍز دٍم ّفتِ عصر

