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 یج اٍلیِ پذیزش تذٍى آسهَى کارضٌاسی ارضذ داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍد ااعالم ًت

 0410-0412اٍل سال  جْت ًیندر 

 1401-1402  ػال خْت ًینایي اطالعیِ هی تَاًیذ اص ًتایح اٍلیِ پزیشؽ تذٍى آصهَى اسؿذ  2 ِهتماضی گشاهی تا هشاخعِ تِ صفح -

 داًـگاُ صٌعتی ؿاّشٍد هطلع گشدًذ.

دس لیؼت لطعی ًثَدُ ٍ پزیشؽ ًْایی هٌَط تِ تأییذ هذاسن اسػالی داٍطلة، تأییذ ػاصهاى اػت پزیشؽ افشاد حاضش تذیْی  -

ػٌدؾ آهَصؽ وـَس ٍ تأییذ صالحیت عوَهی پزیشفتِ ؿذگاى تِ تـخیص ّیأت هشوضی داًـدَ هی تاؿذ. ّوچٌیي پزیشفتِ ؿذگاى هشد 

 اظ خذهت ٍظیفِ عوَهی داؿتِ تاؿٌذ.هٌع لاًًَی تشای  اداهِ تحصیل اص لحثایؼتی ً

 صیل ؿًَذ دس غیش ایٌصَست پزیشؽ آًْا لغَ خَاّذ ؿذ.حفاسغ الت 31/6/1401پزیشفتِ ؿذگاى هی تایؼت حذاوثش تا تاسیخ  -

تِ هذیشیت تحصیالت تىویلی داًـگاُ صٌعتی  30/4/1401پزیشفتِ ؿذگاى هی تَاًٌذ تماضای اًصشاف خَد سا حذاوثش تا تاسیخ  -

 3تشای اًصشاف الصم اػت فشم اًصشاف اص پزیشؽ )صفحِ  ٍ پغ اص آى اهىاى اًصشاف تِ ّیچ عٌَاى ٍخَد ًخَاّذ داؿت. اعالم ًوایٌذ ؿاّشٍد

اسػال ًوایٌذ اسػال yahoo.com@  alireza_geo25ایویل آى سا ّوشاُ اػىي واست هلی تِ آدسع اطالعیِ( سا تىویل، اهضاء ٍ اػىي 

 روش ؿَد. 1401فشم اًصشاف تِ هٌضلِ اًصشاف لطعی تَدُ ٍ لاتل تشسػی هدذد ًوی تاؿذ. دس عٌَاى ایویل ًام خاًَادگی هتماضی ٍ ػال 

 ضوٌاً ثثت ًام ًْایی دس اٍاخش ؿْشیَس هاُ اًدام خَاّذ ؿذ وِ اطالعیِ ّای آى دس ػایت داًـگاُ تاسگزاسی خَاّذ ؿذ. -

 

 داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍد ستعذادّای درخطاىاهذیزیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍد 0410-0412اٍل سال  جْت ًینًتایج ارضذ تذٍى آسهَى 

 رضتِ گزایص پذیزش ضذُ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 آهَصؽ صتاى اًگلیؼی ؿمایك ػویع 1

 آهَصؽ صتاى اًگلیؼی صّشا خعفشآتادی 2

 ٍسصؿی گشدؿگشی ٍ سٍیذادّا هذیشیت -تشتیت تذًی تْاسُ احتـاهی 3

 صًدیشُ تاهیي -هذیشیت وؼة ٍ واس فاطوِ ػْشاتی 4

 صًدیشُ تاهیي -هذیشیت وؼة ٍ واس فاطوِ عؼگشی صادُ 5

 تَلیذ ٍ عولیات -هذیشیت صٌعتی اهیشهحوذ سػتویاى 6

 هالی –هذیشیت وؼة ٍ واس  ؿیوا دٍلت خَاُ 7

 هالی –هذیشیت وؼة ٍ واس  ؿیذا هله 8

هالی –هذیشیت وؼة ٍ واس  هحوذ چَپاى یلِ لاسؿَ 9  

 هالی –هذیشیت وؼة ٍ واس  ًگیي ػادات خٌاًی 10

 هالی –هذیشیت وؼة ٍ واس  عاطفِ پاوذاهي 11

 تشًاهِ سیضی ػیؼتوْای التصادی عاطفِ فَادیاى 12

 تشًاهِ سیضی ػیؼتوْای التصادی ًشگغ هْذی خاًی 13

 تشًاهِ سیضی ػیؼتوْای التصادی صّشا ًصیشی صیاسی 14

 تشًاهِ سیضی ػیؼتوْای التصادی هْذیِ هحوذیاى فشد 15

 تشًاهِ سیضی ػیؼتوْای التصادی فایضُ عثذیائی 16

 هٌْذػی واهپیَتش ًشم افضاس ػیذُ فاطوِ الؼادات هحوَدی 17

 هٌْذػی واهپیَتش ًشم افضاس هحوذسضا هیشصاحؼیي 18

 هٌْذػی واهپیَتش ًشم افضاس هحوذاهیي سحیوی 19

  ضَّؽ هصٌَعی ٍ ستاتیى ادسیغ حؼیٌی گل 20

 هٌْذػی واهپیَتش ًشم افضاس الِْ یذالْی 21

 هٌْذػی واهپیَتش ًشم افضاس اهیشحؼیي عشب حدی 22

 َّؽ هصٌَعی ٍ ستاتیىض هتیي حؼیي پَس 23

 تثذیل اًشطی -هٌْذػی هىاًیه هیالد ػعذی ًظاد 24

 تثذیل اًشطی -هٌْذػی هىاًیه تٌْام طثؼی 25

 هىاًیه ػٌگ -هٌْذػی هعذى هحوذ هْذی عثاػی پْلَاى 26

 اػتخشاج هَاد هعذًی -هٌْذػی هعذى هحوذحؼیي حیذسی 27

 صهیي ؿٌاػی التصادی لیال تمی صادُ 28

 ػاصُ -هٌْذػی عوشاى فاطوِ هحوذتا 29

 ػاصُ -هٌْذػی عوشاى هتیي تْدتی 30

 ػاصُ -هٌْذػی عوشاى داًیال ساػتگَ 31

 ػاصُ -هٌْذػی عوشاى ػیذ علی ّاؿوی 32

 هٌْذػی عوشاى صلضلِ هحوذ تشًٍذ 33

 هٌْذػی عوشاى صلضلِ ػیذ اهیش ّاؿوی 34

 سیاضی هالی صّشا فشخی اًذتیل 35

 سیاضی هالی ٍخیِْ لشتاًی 36

 ؿیوی آلی ّاًیِ الؼادات اهیشحؼیٌی 37

 تاغثاًی ٍ تَلیذ هحصَالت گلخاًِ ای-هٌْذػی وـاٍسصی پَسحاهذ هحوذی  38

 فٌاٍسی هَاد عزایی هشین اتَطالثی ًدف آتادی 39

 ػیؼتوْای لذست -هٌْذػی تشق هحوذ هظفشی 40

 آب صهیي ؿٌاػی ػیویي اًثاس 41

 طئَهغٌاطیغ-طئَفیضیه علی هَرًی 42

 آب صهیي ؿٌاػی احوذ اتشاّین هدٌی 43
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 تسوِ تعالی

عزیق پذیزش داًطجَیاى استعذادّای درخطاى در دٍرُ ّای  صٌعتی ضاّزٍد استعْذ اًصزاف اس اداهِ تحصیل در داًطگاُ 

 0410-0412سال اٍل  جْت ًینکارضٌاسی ارضذ 

 هذیز هحتزم استعذادّای درخطاى داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍد

ٍ ضوارُ سزیال  ......................................تِ ضوارُ هلی ...................................فزسًذ ..........................................ایٌجاًة

تذٍى آسهَى کارضٌاسی ارضذ در داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍد اعالم هطزٍط اًصزاف خَد را اس پذیزش  ..............................ضٌاسٌاهِ

 ًِ ادعایی ًسثت تِ پذیزش هجذد در ایي داًطگاُ ًخَاّن داضت.هی ًواین. ایي اًصزاف قغعی تَدُ ٍ ّیچگَ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 ٍ اثش اًگـت اهضاء                                                                                                                                                                                                                      

 ؿواسُ تلفي                                                                                                                                                                                                                      

 

تِ پست  0410 تیزهاُ 01اهضاء تَسظ داٍعلة تِ ّوزاُ تصَیز کارت هلی، حذاکثز تا  ضزٍری است تصَیز فزم پس اس تکویل ٍ

 ارسال گزدد.yahoo.com@  alireza_geo25الکتزًٍیکی 

ساسهاى سٌجص آهَسش کطَر در ایي داًطگاُ یا تَجِ: داٍعلثاى پذیزفتِ ضذُ، در صَرت قثَلی اس عزیق کٌکَر سزاسزی 

 .داًطگاُ دیگز، تزای اداهِ تحصیل حق اًتخاب تیي آسهَى ٍ غیزآسهَى را خَاٌّذ داضت

 

 

 

 

 

 

 

 


