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 فیشیک عمًمی

(14)17245 

 2آمارحیاطی   

(11)15145 

 اقتصاد بُداضت 

15136 

 اوتقال ي تًسیع آب  اوتقال ي تًسیع آب  14

(12)171441 

 تغذیٍ کاربزدی    

(12)15134 

 

 مکاویک سیاالت 12

(11)171423 

 مکاویک سیاالت 

171423 

 استاتیک ي مقايمت مصالح   

(27)17211 

   

12/44/1441 

 یک ضىبٍ

2بُداضت محیط          8  

15119 

 

 3بُداضت محیط           14

15119 

12           

13/44/1441 

 ديضىبٍ

 مدیزیت کیفیت آب  8

171445 

فزآیىدَا ي عملیات در بُداضت   مدیزیت کیفیت آب 

 17224محیط

 

    

 ضیمی محیط 14

171422 

 میکزيب ضىاسی     ضیمی محیط 

15114 

  

 سبان عمًمی     12

9943 

 آب ٍیتصف 

17227 

اپیدمیًلًصی بیماری َای ضایع  

 در ایزان

15129 

 

14/44/1441 

 سٍ ضىبٍ

8     
 
 

 

 فارماکًلًصی   

15149 

 مصًن ساسی فعال ي اوفعالی

15115 

 

 آب ٍیتصف  14

171443 

 بُداضت باريری      آب ٍیتصف 

15145 

 طیمح یاکًلًص 12

171418 

َیدريلًصی آب َای سطحی ي    اکًلًصی محیط 

 سیزسمیىی

17216 

    

15/44/1441 

 چُار ضىبٍ

 اقتصاد مُىدسی       8

17231 

 بُداضت مدارس 

15127 

 پاتًلًصی جغزافیای ایزان

(31)15142 

 کاربزد گىدسداَا   14

171429 

 بُداضت بیمارستان
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18/44/1441 

 ضىبٍ

 معادالت دیفزاوسیل  8

171433 

بزوامٍ مبارسٌ با بیماری َای      معادالت دیفزاوسیل 

 غیزياگیز

15114 

 

 ریاضی عمًمی 14

171411 

 ریاضی عمًمی  ریاضی عمًمی 

17242 

 بیًفیشیک  

15116 

بزوامٍ ملی مبارسٌ با بیماری  

 َای ياگیز

15144 

کىتزل بُداضتی اماکه تُیٍ       12

 تًسیع ي وگُداری مًاد غذایی

17237 
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 یک ضىبٍ

8           

14           

12           
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 دي ضىبٍ

 کلیات پسماود  8

171447 

 اصًل تغذیٍ    کلیات پسماود 

15112 

  

 تکىًلًصی آمًسضی         14

15126 

اکًلًصی ي بُداضت بیه 

 الملل

15114 

 میکزيب ضىاسی محیط 12

171421 

 آلًدگی ًَا آییه سودگی   میکزيب ضىاسی محیط 

17234 
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 سٍ ضىبٍ

فاضالب یجمع آير  8  

171442 

فاضالب یجمع آير         

14 
بُداضتکلیات پشضکی ي          

15148 

 بُداضت مادران ي کًدکان

15128 

 

 بُداضت مدارس 12

171434 

بُداضت بیمارستان ي کىتزل    بُداضت مدارس 

17241عفًوت   

    

22/44/1441 

 چُارضىبٍ

اصًل مدیزیت خدمات      8

 بُداضتی

17215 

 اصًل ي کلیات اپیدمیًلًصی  

15147 

  

 اصًل ريش تحقیق       14

17243 

   

 بُداضت حزفٍ ای 12

171464 

2 یاسالم طٍیاود 2 یاسالم طٍیاود بُداضت حزفٍ ای  یمىیي ا یبُداضت حزفٍ ا    

17239 

  2اودیطٍ اسالمی    
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25/44/1441 

 ضىبٍ

 رياوطىاسی بُداضت        8

15124 

  

فاضالب ٍیتصف  14  

171444 

فاضالب ٍیتصف      

17225 

   

 بُداضت پزتًَا ي حفاظت      12

17233 

اصًل ي بزوامٍ ریشی  تفسیز مًضًعی قزآن  

 15138بُداضتی

26/44/1441 

 یکطىبٍ
 

 میکزيب ضىاسی عمًمی     8

17247 

 بُداضت رياوی ي اعتیاد    

15144 

 بُداضت پزتً    14

171449 

اصًل مدیزیت ي خدمات    

15123بُداضتی  

  

  داوص خاوًادٌ  داوص خاوًادٌ      داوص خاوًادٌ 12

27/44/1441 

 ديضىبٍ

8           

14           

12           

28/44/1441 

 سٍ ضىبٍ

8           

 ضیمی محیط     14

17219 

     

خ امامتیتار     خ امامتیتار 12  بُداضت دَان ي دودان   

15147 

 

29/44/1441 

 چُارضىبٍ

ي کمک  یاقدامات بُداضت          8

 ٍیايل یَا

15139 

14           

 ي کاربزد آن ًتزیکامپ 12

171412 

یفزَىگ ي تمدن اسالم خیتار ي کاربزد آن ًتزیکامپ  تاریخ فزَىگ ي تمدن     

 اسالمی

   


