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 سدیف ػٙٛاٖ عشح ٔدشی عشح ٌشٜٚ آٔٛصؿی سٚیىشد عشح ٔحُ تبٔیٗ اػتجبس عشح تبسیخ ؿشٚع

14/1/87  ٞتُ پبسػیبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 فبعٕٝ إِٛػٛی

ػّٕىشد فشٍٞٙی ٔذیشاٖ سٚاثظ ػٕٛٔی دس خزة ٔـتشیبٖ دس ٞتُ ٞبی ثیٗ إِّّی پبسػیبٖ ٔؼتمش دس 

 اكفٟبٖ
1 

10/11/87  
ؿشوت ّٔی پخؾ پبالیؾ 

 فشاٚسدٜ ٞبی ایشاٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 دِٚتی
 ٟٔشی یؼّیب٘ی

ٚٔٛخٛد ٔذیشیت دا٘ؾ اص٘ظش وبسوٙبٖ ػتبدی پبالیؾ ٚثخؾ تٟشاٖ ثشسػی ؿىبف ثیٗ ػغح ٔغّٛة 

 دس ػٝ ػغح فشد ،ٌشٜٚ ،ػبصٔبٖ
2 

25/11/87  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ یضد 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 3 اسدوبٖ ٔؼبئُ سٚا٘ی اختٕبػی ٔؼّٕبٖ ؿبغُ دسٔمبیؼٝ ثب ٔؼّٕبٖ ثبص ٘ـؼتٝ غیش ؿبغّی ٔحٕذ اؿشفیبٖ

27/11/87  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ یضد 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 ػّی وبسٌش ؿٛسوی

ثشسػی ٔیضاٖ اػتفبدٜ ٔؼّٕبٖ دٚسٜ اثتذایی ؿٟشػتبٖ ٔیجذ اص ٚػبیُ آصٔبیـٍبٞی ٚ تىِٙٛٛطی ٞبی 

 خذیذ آٔٛصؿی دس فشایٙذتذسیغ دس  آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ اػتبٖ یضد
4 

25/11/87  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ یضد 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 5 ثشسػی ٔیضاٖ ٔغبِؼبت غیش دسػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی ؿٟشػتبٖ اسدوبٖ ػّی ػشداسی

30/11/87  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ یضد 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 وبظٕی فبعٕٝ

ثشسػی ٔیضاٖ ا٘غجبق ثب ٘یبصٞبی آٔٛصؿی ضٕٗ خذٔت ثب ٘یبصٞبی آٔٛصؿی ٔؼّٕبٖ صٖ دٚسٜ اثتذایی 

 ؿٟش یضد
6 

27/8/87  ؿشوت ػًٙ وٛثی سیضثبس 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 7 (ثٛئیٗ ٚ ٔیب٘ذؿت اػتبٖ اكفٟبٖ)تبثیش وب٘ی ؿٙبػی ٚ پتشِٚٛطی اػىبسٟ٘ب دس ٔٙغمٝ ٔیش آثبد  ٔشیٓ غالٔی فشد صٔیٗ ؿٙبػی

12/6/88  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتبٖ یضد 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 احٕذ ػّی فبضّی

ثشسػی ساثغٝ ثیٗ اٍ٘یضؽ ٚپیـشفت تحلیّی ثب تٛخٝ ثٝ ٚیظٌی ٞبی ؿخلیتی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ 

 ٔتٛػغٝ ٘ٛاحی یضد
8 

1/1/88  3عشح ػذ ٚ ٘یشٚ ٌبٜ وبسٖٚ  
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 ٔحٕذ ػّی ٔحٕذی

ثش تغیشات اختٕبػی ٚ فشٍٞٙی ٔشدْ 3 پظٚٞؾ ٚ تحمیك ثب ػٙٛاٖ تأثیشات احذاث ػذ ٚ ٘یشٌٚبٜ وبسٖٚ 

 ٔٙغمٝ ؿٟشػتبٖ ایزٜ ٚ حٛصٜ دسیبچٝ
9 

20/3/88  ؿشوت رٚة آٞٗ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 10 ثشسػی دیذٌبٜ ٔذیشاٖ ؿشوت ػٟبٔی سیحب٘ٝ ػشِه

30/3/88  
ٔذسیت ػبصٔبٖ خٛا٘بٖ اػتبٖ 

 وٍٟیّٛیٝ ٚثٛیش احٕذ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 11 دِٚتیػٙدؾ ٘یبصٞبی فشٍٞٙی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ آصاد ٚ  ػیذ ٘جی اهلل ٔشادیبٖ

10/5/88  
ؿشوت تحمیمبتی ٚ ٔـبٚس 

 ؿبخق ػبصاٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 12 ٔمبیؼٝ ٍ٘شؽ فشٍٞٙی دٚ ٘ؼُ ٘ؼجت ثٝ ص٘بٖ دس فشًٞٙ ٔشدٔی ؿٟش اكفٟبٖ ػبسا ایشا٘پٛس

17/6/88 ثشٖٚ % 100عشح  ؿشوت رٚة اٞٗ اكفٟبٖ  سٚا٘ـٙبػی  ٞیدب٘ی ،تٙؾ ؿغّی ٚسفتبسٞبی ا٘حشافی  ٍفشػَدگیساثغٝ اسصؿٟبی ػبصٔب٘ی اخاللی ٚسٞجشی اخاللی  ؿیشیٗ ٘یشی 13 
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كٙؼتی  دا٘ـٍبٞی

 ػبصٔب٘ی

 دس ٔحیظ وبس

31/6/88  ٔٛػؼٝ فشٍٞٙی ثمیٝ اِٝ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 14 فشٍٞٙی دس تمٛیت ثبٚسٞبی دیٙی خٛا٘بٖ ؿٟش اكفٟبٖ وبسوشد وبٖ٘ٛ ٞبی ِیال خٛا٘ی

31/6/88  دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 فشصا٘ٝ اكغشی پشػتبسی

سفتبسی ثش ویفیت ص٘ذٌی ادسان ؿذٜ ٚ ثٟضیؼتی سٚا٘ـٙبختی ثیٕبساٖ  –ثشسػی تبثیش آٔٛصؽ ؿٙبختی 

 ؿٟش اكفٟبٖ MSصٖ ٔجتال ثٝ اػىّشٚص ٔتؼذد ػضٛ ا٘دٕٗ 
15 

1/7/88  ؿٟشداس ِشدٌبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔحٕذ ٔحٕٛدی 

 ٔب٘ذ٘ی
 16 چٍٍٛ٘ی سػبیت ٚظبیف فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذی دس ؿٟش ِشدٌبٖ

15/7/88  ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 دِٚتی
 17 ٘مؾ ػیؼتٓ ٞبی اِىتشٚ٘یه ؿٟشداسی دس ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٙلٛس ٘ٛسٚصی

25/8/88  ثٙیبد ؿٟیذ ٚ أٛس ایثبس ٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚاٖ ؿٙبػی 

 ػٕٛٔی
 ػٕیٝ وشیٕی

ثشسػی ٚٔمبیؼٝ ٚیظٌی ٞبی سٚا٘ـٙبختی ٚ ؿخلیتی خب٘جبصاٖ داسای دسكذٞبی ٔختّف آػیت ٞبی 

 ؿیٕیبیی ؿٟشػتبٖ ؿٟش وشد
18 

19/12/88  اػتبٖ داسی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

أیش تشوی ٘دف 

 آثبدی
 19 وبسوٙبٖ اػتبٖ داسی اكفٟبٖتدبسة اسثبة سخٛع ٘ؼجت ثٝ فشًٞٙ وبس ٚ استجبعبت 

31/5/88  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی تفشیحی 

 ؿٟشداسی اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 دِٚتی
 20 ثشسػی ػغح تٛإ٘ٙذی وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ٚ ساثغٝ آٖ ثب ثٟشٜ ٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ اسایٝ ساٞىبس ػؼیذ كبِحی صادٜ

11/9/88  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 وشٔبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 اػظٓ ضیب اِذیٙی تشثیت ثذ٘ی

ثشسػی ساثغٝ ٞٛؽ ٞیدب٘ی ثب تٛا٘بیی وٙتشَ ثحشاٖ ٞبی ٘بؿی اص ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس ثیٗ ٔؼئِٛیٗ ٞیئت 

 ٞبی ٚسصؿی وشٔبٖ
21 

3/10/88  ٔٛػؼٝ فشٍٞٙی ثمیٝ  اهلل 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 22 ػبَ دثیشػتبٖ ؿیخ فضُ اهلل ٘ٛسی اكفٟبٖ 18تب  14فشًٞٙ پزیشی ٘ٛ خٛا٘بٖ دختش  فشٚؽ اِضٔبٖ یمیٙی

15/11/88  ثٙیبد ؿٟیذ ٚأٛس ایثبس ٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔحٕذ حؼیٗ پٛس 

 ٕٞبیٖٛ
 23 خب٘جبصاٖ حشوتی ؿٟش اكفٟبٖ ٚاسائٝ ساٞىبسٞبی پبػخٍٛیی ثٝ ایٗ ٘یبصٞب٘یبص ػٙدی فشٍٞٙی تفشیحی 

1/12/88  كذا ٚػیٕبی ٔشوض اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 اكغش آرسثبیدب٘ی

 ٘مؾ ؿجىٝ اػتب٘ی ػیٕبی ٔشوض اكفٟبٖ دس حفظ ٚتمٛیت ٞٛیت فشٍٞٙی ثٛٔی ٔشدْ ؿٟش اكفٟبٖ

 
 
 

24 

http://www.khuisf.ac.ir/DorsaPax/FileManager/UserFiles/Sub_18/لیست%20کلی%20طرحهای%20برون%20دانشگاهی%20از%20پایان%20نامه%20ها-749.pdf


از پایان نامه هاگرفته بر دانشگاهی  طرحهای پژوهشی برون  

3 

 

4/12/88  
ساٜ اٞٗ خٕٟٛسی اػالٔی 

 ایشاٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚاٖ ؿٙبػی 

كٙؼتی 

 ػبصٔب٘ی

 اكغش خذا یبسی
ساثغٝ سفتبس ٞبی ضذ تِٛیذ ثب فـبس صاٞبی ػبصٔب٘ی ٚپٙح ػبُٔ ػٕذٜ ؿخلیت دس ٔیبٖ وبسوٙبٖ ساٜ 

 اٞٗ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
25 

6/2/88  ؿشوت ٌبص اػتبٖ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 26 ثشسػی ٚضؼیت ٔٛخٛد ؿشوت ٌبص اػتبٖ اكفٟبٖ دس پیبدٜ ػبصی ٔذیشیت ثحشاٖ ػٕیشا سیحب٘ی

10/12/88  
اداسٜ عشح ٚ ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ 

 تفشیحی ؿٟشداسی اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 27 ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی ٌشدؿٍشی دس ثیٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ اكفٟب٘ی وشیٕی ٘یبؿیٛا  أٛس فشٍٞٙی

20/12/88  

اداسٜ عشح ٚ ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ 

فشٍٞٙی  تفشیحی ؿٟشداسی 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

تبسیخ ٚ فّؼفٝ 

آٔٛصؽ ٚ 

 پشٚسؽ

 حٕیذسضب ػیب٘ی
فشٍٞٙی تفشیحی ؿٟشداسی اكفٟبٖ اص خذٔبت ثشسػی ٔیضاٖ سضبیت ٔشاخؼٝ وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔشاوض ػبصٔبٖ 

 1389فشٍٞٙی اسائٝ ؿذٜ دس ػبَ 
28 

5/12/88  ؿشوت ٌُ داسٚ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 تشثیت ثذ٘ی

كذیمٝ خٛاػت 

 خذایی
 29 تبثیش یه ٞفتٝ ٔلشف اػتشاٌُ ثش ثٟجٛد ظشفیت ٚسصؿی ثیٕبساٖ لّجی

1/2/88  
اداسٜ ی ؿٛسای فشًٞٙ 

 ػٕٛٔی ؿٟشػتبٖ ِٙدبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 30 تدّیُ اثضاس ٞٛیت فشٍٞٙی تٛػظ ٚثالي ٞبی فشٍٞٙی فبسػی ٟٔشی كذیمی ػّْٛ تشثیتی

3/12/88  ؿشوت خٟبٖ ٚسصؽ آپبدا٘ب 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 31 ٚفبداسی ثٝ ٘بْ تدبسی دس ٞٛاداساٖ فٛتجبَاستجبط ثیٗ تذاػی ٘بْ تدبسی ثب  داٚٚد ٘لش اكفٟب٘ی تشثیت ثذ٘ی

25/12/88  سكذ فشٍٞٙی اػتبٖ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 32 آػیت ؿٙبػی آییٗ ٞبی ػٌٛٛاسی اّٞجیت ػّیٟٓ اِؼالْ دس ٞیئبت ٔزٞجی اكفٟبٖ سضبأیٙی

22/1/89  ؿشوت كذ ف ٕ٘بی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 33 تؼٟذ ایٕٙی دس لشاسدادٞب فبعٕٝ ٔحٕذی حمٛق

1/2/89  
ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی اػتبٖ 

 ثٛؿٟش

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 34 89-88ػبَ ػٛأُ فشٍٞٙی ٔٛثش ثش ٚ٘ذاِیؼٓ دس دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ خٛساػٍبٖ دس  فبعٕٝ ؿبد وبْ

1/2/89  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚاٖ ؿٙبػی 

 ػٕٛٔی
 35 ساثغٝ ثیٗ ػجه ٞبی ٚاثؼتٍی ٚ ادسان اص ػذاِت ػبصٔب٘ی ثب سفتبس ٔذ٘ی ػبصٔب٘ی ٘فیؼٝ ٌُ ؿیشاصی

15/2/89  فشٔب٘ذاسی ؿٟشػتبٖ ٔجبسوٝ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 36 ٔغبِؼٝ وٕی ٚویفی ٘مؾ ٟٔبخشیٗ وبسی دس تٙٛع فشٍٞٙی ؿٟش ٔجبسوٝ ػٟیال فخبسی
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16/2/89  ثٙیبد ؿٟیذ ٚأٛس ایثبس ٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 37 ثٝ ص٘ذٌی دس فشص٘ذاٖ ؿبٞذ ؿٟش اكفٟبٖساثغٝ ػجىٟبی دِجؼتٍی ثب سضب یت ص٘بؿٛیی ٚأیذ  فضٝ ػّغب٘ی

21/2/89  ثٙیبد ؿٟیذ ٚأٛس ایثبس ٌش 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 38 تحّیّی ثش ػشٔبیٝ اختٕبػی خب٘ٛادٜ ٞبی ؿبٞذ ٚ ایثبسٌش ؿٟشػتبٖ اكفٟبٖ ػیذ ػّی لشیـی

2/3/89  وبسخب٘ٝ ثشفبة 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

كٙؼتی 

 ػبصٔب٘ی

 حؼٗ ٍٟ٘جبٖ
ساثغٝ ٚیظٌیٟبی ؿخلیتی ٚػٛأُ خٕؼیت ؿٙبختی ثب ٔیضاٖ تٛخٝ ثٝ سػبیت ٔٛاسد ایٕٙی وبسی 

 وبسخب٘ٝ ثشفبة ؿٟشوشد
39 

29/3/89  ؿٟشداسی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 40 ساثغٝ ػشٔبیٝ فشٍٞٙی ٚػشٔبیٝ اختٕبػی دس ثیٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ اكفٟب٘یثشسػی  ػحش فب ئمی

3/4/89  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 41 ؿٙبػبی ػٛأُ ٟٔٓ اٍ٘یضؿی وبسوٙبٖ اداسات تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ اكفٟبٖ ٟٔشداد افخٕی تشثیت ثذ٘ی

10/7/89  
اداسٜ عشح ٚ ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ 

 تفشیحی ؿٟشداسی اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 42 ثشسػی تبثیش ٞٛؽ ٞیدب٘ی ٚ سٚاثظ خب٘ٛادٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ اكفٟب٘ی صٞشٜ ٘لیشی صاسذ

15/4/89  

ٔشوض ثؼیح ػّٕی پظٚٞـی ٚ 

فٗ آٚسی ػپبٜ كبحت اِضٔبٖ 

 (ػح)

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔحٕذ حؼیٗ 

 پؼٙذیذٜ
 43 ادساوبت ٔذیشاٖ ٚ كبحت ٘ظشاٖ فشٍٞٙی دس خلٛف اٍِٛی ٔذیشیت اػالٔی

22/8/89  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی تفشیحی 

 ؿٟشداسی اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 اوشْ لپب٘چی

آٔٛصؿی ؿٟشٚ٘ذی ثش یبدٌیشی سفتبسٞبی فشٍٞٙی ؿٟشٚ٘ذی دس ثشسػی ٔیضاٖ اثش ثخـی ٘شْ افضاس ٞبی 

 ػبِٝ اكفٟبٖ 8ٚ  7وٛدوبٖ 
44 

28/5/89  
اداسٜ فشًٞٙ ٚ اسؿبد اػالٔی 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 45 اكفٟبٖٔـىالت فشٍٞٙی ٘ـش وتبة اص دیذٌبٜ ٘بؿشاٖ ٚ ٔتخللیٗ ٘ـش دس ؿٟش  ٔشیٓ كبِح پٛس

11/6/89  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 یضد

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 تشثیت ثذ٘ی

حٕیذٜ سٔضب٘ی 

 اسدوبٖ
 46 ثشسػی ثیٗ فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ٚ خاللیت ٔذیشاٖ ٚاحذٞبی ٔختّف ادساٜ وُ تشثیت ثذ٘ی یضد

7/6/89  ؿشوت ػلش دا٘ؾ اػپبدا٘ب 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 ػٕب٘ٝ ؿشیفی

ثشسػی ساثغٝ ٚیظٌی ٞبی ؿخلیتی ثب تؼٟذ ػبصٔب٘ی دس ٔذیشاٖ ٚ ٔؼّٕبٖ ٔذاسع اثتذایی سإٞٙبیی 

 ٔتٛػغٝ ؿٟشػتبٖ خٛا٘ؼبس
47 

15/1/89  ٔٛػؼٝ فشٍٞٙی ثمیٝ اهلل 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔشیٓ اِؼبدات 

 ٔٛػٛی

 4ػٛأُ فشٍٞٙی ٔٛثش ثش ٚضؼیت حٕبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش ٞٙشػتبٖ ٞبی فٙی ٚ حشفٝ ای ٘بحیٝ 

 ؿٟشػتبٖ
48 
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10/7/89  
اداسٜ عشح ٚ ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ 

 تفشیحی ؿٟشداسی اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔشیٓ اِؼبدات فخیٓ 

 پٛس

ٔٙبعك ؿٟشی اػتبٖ اكفٟبٖ ثش اػبع ٚیظٌی ٞبی خٕؼیت ؿٙبػی دس ٘یبص ػٙدی تفشیحی ؿٟشٚ٘ذاٖ 

 89ػبَ 
49 

13/7/89  
اداسٜ عشح ٚ ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ 

 تفشیحی ؿٟشداسی اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 ٟ٘ضت احٕذی

ثش٘بٔٝ ٞبی تفشیحی ٕ٘ٛد ؿٙبػی ؿیٜٛ ٞبی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت خٛا٘بٖ پؼش ؿٟش اكفٟبٖ ٚ تذٚیٗ 

 ٔتٙبػت ثب ٘یبصٞبی ؿٟشی
50 

15/7/89  
اداسٜ وُ ٔغبِؼبت اختٕبػی ٚ 

 فشٍٞٙی ؿٟشداسی تٟشاٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 51 فشًٞٙ تٛػؼٝ ٚ ساثغٝ آٖ ثب ػشٔبیٝ اختٕبػی ٔشتضی عالیی

21/7/89  
دا٘ـٍبٜ آصاد ٚاحذ ؿٟش 

 ٔدّؼی

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 52 ٔغبِؼبت ویفی ا٘ٛاع خشافبت ٚ ػٛأُ آٖ دس ٔشاػٓ ػضاداسی ٔزٞجی ؿٟش اكفٟبٖ ػیذ ٔحؼٗ ٔٛػٛی

11/6/89  اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی یضد 
ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 فبعٕٝ اثبكّتی ٘بئیٙی تشثیت ثذ٘ی

ثب تؼٟذ ٚ ٞٛیت اختٕبػی دس وبسوٙبٖ اداسات ( افمی ٚ ػٕٛدی)ثشسػی ساثغٝ ثیٗ استجبعبت ػبصٔب٘ی 

 تشثیت ثذ٘ی اكفٟبٖ ٚ یضد
53 

15/1/89  ٔٛػؼٝ فشٍٞٙی ثمیٝ اهلل 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 ٔشیٓ ػٟشاثی س٘ب٘ی

فشٍٞٙی ٔذیشاٖ دثیشػتبٖ دس استمبئ ػغح ٔـبسوت ٘مؾ ثٝ وبس ٌیشی ٟٔبستٟبی ٔذیشیت تٙٛع 

 1388-1389اختٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ػبَ 

 

 

54 

1/8/89  
وٕیتٝ فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذی 

 ؿٟشداسی اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔلغفی ٔمذع 

 دػتدشدی
 55 استمبئ ٟٔبستٟبی ؿٟشٚ٘ذی پشػُٙ٘مؾ آٔٛصؽ ٞبی فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذی ؿٟشداسی ٔشوضی اكفٟبٖ دس 

15/1/89  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 یضد

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 تشثیت ثذ٘ی

فبعٕٝ اثب كّتی أیش 

 آثبدی

ثب تؼٟذ ٚ ٞٛیت اختٕبػی دس وبسوٙبٖ اداسات ( افمی، ػٕٛدی)ثشسػی ساثغٝ ثیٗ استجبعبت ػبصٔب٘ی 

 اكفٟبٖ ٚ یضدتشثیت ثذ٘ی اػتبٟ٘بی 
56 

22/8/89  
ثبؿٍبٜ فشٍٞٙی ٚسصؿی فٛالد 

 ٔجبسوٝ ػپبٞبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 57 ٚسصؿىبس -تبثیش آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی استجبعی ثش سٚاثظ ٔشثی اوشْ ٔحٕذی تشثیت ثذ٘ی

2/9/89  ٞیئت وبساتٝ اػتبٖ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 58 ثشسػی ػُّ ،ؿیٛع ٚ ٔىب٘یؼٓ آػیت ٞبی حبد ٚسصؿی دس وبساتٝ وبساٖ ٔشد ٘خجٝ ایشا٘ی ٔحٕذ ثبتٛا٘ی تشثیت ثذ٘ی

28/11/89  ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

فبعٕٝ دایی 

 خٛساػٍب٘ی
 59 فشٍٞٙؼشاٞبی ؿٟش خٛساػٍبٖٔٛا٘غ فشٍٞٙی ٔـبسوت ص٘بٖ دس فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی 

21/7/89  ٔشوض تشثیت ٔؼّٓ ؿٟیذ ثب ٞٙش 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 حؼٗ ٔحؼٙی

اسصؿیبثی ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٞٙشی ٔشاوض تشثیت ٔؼّٓ اػتبٖ اكفٟبٖ اص دیذٌبٜ دا٘ـدٛیبٖ،ٔذسػبٖ ٚ 

 ٔذیشاٖ
60 

5/10/89 اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ   ثشٖٚ % 100عشح  ثشسػی تؼبسم وبس خب٘ٛادٜ ٚ استجبط آٖ ثب فشػٛدٌی ؿغّی ٚ حٕبیت اختٕبػی دس ٚسصؽ وبساٖ تیٓ  اِٟبْ فشٕٞٙذ تشثیت ثذ٘ی 61 
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 ٞبی اكفٟب٘ی دا٘ـٍبٞی یضد

31/5/89  فشٔب٘ذاسی ٔجبسوٝ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 62 ساثغٝ ػٛأُ اختٕبػی ثب فشًٞٙ وبس دس اداست ؿٟش ٔجبسوٝ ٔحٕذ سضب كذلی

2/6/89  ؿشوت پبالیؾ ٘فت اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 63 ساثغٝ ٞٛؽ فشٍٞٙی ٚ اثش ثخـی استجبعبت ا٘ؼب٘ی دس ثیٗ پشػُٙ ؿشوت پبالیؾ ٘فت اكفٟبٖ ِیال ػّغب٘ی

6/10/89  

اداسٜ وُ آٔٛصؽ فٙی ٚ حشفٝ 

ای اػتبٖ چٟبس ٔحبَ ٚ 

 ثختیبسی

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 ٔذیشیت

فشؿتٝ ثیبتی 

 اؿىفتىی

ثشسػی ٚ تحّیُ ٔضایب ٚ ٔخبعشات ثشٖٚ ػپبسی آٔٛصؽ ٞبی فٙی ٚ حشفٝ ای چٟبس ٔحبَ ٚ ثختیبسی اص 

 دیذٌبٜ وبسؿٙبػبٖ
64 

23/12/89  
ا .ا.دفتش تحمیمبت وبسثشدی ف

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 ػٕیٝ دٞمب٘ی تشثیت ثذ٘ی

دلیمٝ فؼبِیت ثش سٚی تشدٔیُ دس ٔشداٖ ٔؼتبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس ٚ غیش  30ٔمبیؼٝ پبػخ ثتب ا٘ذٚسفیٗ پغ اص 

 ٔؼتبد
65 

89ؿٟشیٛس  ؿشوت فٛالد ٔجبسوٝ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 دِٚتی
 66 تبثیش خلٛكی ػبصی ثش فشًٞٙ ػبصٔب٘ی دس ؿشوت فٛالد ٔجبسوٝ اكفٟبٖ ٔشیٓ ساػخ

8/9/89  

ٔشوض ثؼیح ػّٕی پظٚٞـی ٚ 

فٗ آٚسی ػپبٜ كبحت اِضٔبٖ 

 (ػح)

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 67 ٚ دِجؼتٍی ثٝ وبس فشٍٞٙی دس وبسوٙبٖ ثخؾ فشًٞٙ ؿٟش اكفٟبٖساثغٝ ٘ظبْ اسصؿی ثب تؼٟذ  ػغب اهلل خّیّی

1/11/89  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 68 ػبصٔب٘ی اداسٜ ی وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ اكفٟبٖ ثش اػبع ٔذَ ٞٙبِذ DNAثشسػی  كذیمٝ ػشٚؽ

25/4/89  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتبٖ یضد

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

تبسیخ ٚ فّؼفٝ 

آٔٛصؽ ٚ 

 پشٚسؽ

 69 تؼّیٓ ٚ تشثیت اص دیذٌبٜ اثٗ خّذٖٚ ٔلغفی وبسٌش

12/9/90  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 70 ٔغبِؼٝ ػٛأُ ٔٛثشثش خزة ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ ٔٛػؼبت فشٍٞٙی ٞٙشی اكفٟبٖ صٞش ٜ أیٙی

9/12/90  فشٔب٘ذاسی ثشخٛاس 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔحٕذ حؼیٗ لبػٓ 

 صادٜ
 71 ٍ٘شؽ ػبوٙبٖ ؿٟش دِٚت آثبد ثشخٛاس ٘ؼجت ثٝ تبثیش ٟٔبخشیٗ افغب٘ی ثش تغییشات فشٍٞٙی آٟ٘ب

29/11/90  
ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 72 تحمیك ٚ ثشسػی پیشأٖٛ وبس آٔذی ػیؼتٓ آٔٛصؽ ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ اكفٟبٖ ٟٔذی ػؼبدتی
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23/6/90  ٔشوض تشثیت ٔؼّٓ ؿٟیذ ثب ٞٙش 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 73 ساثغٝ سٞجشی تحِٛی ٚ ػّٕىشد ٔذیشاٖ ٔشاوض تشثیت ٔؼّٓ اػتبٖ اكفٟبٖ ٔحٕذ لبػٕی ػیب٘ی

6/12/90  ٔشوض تشثیت ٔؼّٓ ؿٟیذ ثب ٞٙش 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 74 تشثیت ٔؼّٓ ؿٟش اكفٟبٖساثغٝ ثش٘بٔٝ ٞبی فشٍٞٙی ثب استمب خاللیت دا٘ـدٛیبٖ دس ٔشاوض  یذاهلل كفبییبٖ

3/3/90  ٚصاست تؼبٖٚ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 75 ػٛأُ ٔٛثش ثش وبسایی تؼبٚ٘ی ٞبی تِٛیذی اػتبٖ خشاػبٖ سضٛی حٕیذ خبن ؿٛس ػّْٛ التلبدی

6/11/90  كذا ٚػیٕبی ٔشوض اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 ٔذیشیت

سضب  ػیذ حٕیذ

 ٞذایی
 76 ٍ٘شؽ ٔخبعجبٖ ٘ؼجت ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبی كذای ٔشوض اكفٟبٖ

25/11/90  ػبصٔبٖ لضبیی ٘یشٚٞبی ٔؼّح 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 77 آیٙذٜ پظٚٞی ثب تبویذ ثش پیـٍیشی اص خشایٓ ػیبػی أٙیتی ٘یشٚٞبی ٔؼّح ایٕبٖ ا٘تـبسی حمٛق

26/11/90  
وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد  اداسٜ

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 78 خبیٍبٜ ؿٛسای فشًٞٙ ػٕٛٔی دس ػبٔبٖ دٞی أٛس فشٍٞٙی وجشی ساػی

21/3/90  ؿشوت رٚة آٞٗ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 صٞشا ٔٙتظشی

ٔذاسی ٔٙغجك ثب فشًٞٙ اػالٔی دس خٟت اسایٝ چٟبس چٛة ادساوی  ثشسػی ِٔٛفٝ ٞبی فشًٞٙ ٔـتشی

 دس ؿشوت رٚة آٞٗ
79 

21/3/90  ؿشوت رٚة آٞٗ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 ٞبخش ػضیضی

ساثغٝ ثیٗ یبدٌیشی غیش سػٕی،سضبیت ؿغّی ،فشػٛدٌی ؿغّی ٚ ػالٔت سٚاٖ دس ثیٗ وبسٌشاٖ رٚة 

 آٞٗ اكفٟبٖ
80 

13/10/90  ؿٟشداسی ٌّذؿت 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 81 عشاحی ثبؽ ؿٟش ثب سٚیىشد حفظ فضبی ػجض دس اكفٟبٖ ػٕیٝ حٕلیبٖ اتفبق ٔؼٕبسی

5/11/90  ثٙیبد ؿٟیذ ٚأٛس ایثبسٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 82 ٔؼذٚٔیٗ ؿیٕیبیی دس تٛإ٘ٙذ ػبصی ٕٞؼشاٖ خٛدثشسػی تدبسة ٕٞؼشاٖ  فشخٙذٜ ٘بكشی پشػتبسی

12/7/90  ثٙیبد ؿٟیذ ٚأٛس ایثبسٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 ٟٔذی خٛؽ اخالق

ساثغٝ ػجه سٞجشی ادسان ؿذٜ ثب ادسان تؼٟذ ػبصٔب٘ی،سضبیت ؿغّی ٚ أٙیت ؿغّی دس وبسوٙبٖ ثٙیبد 

 ایثبسٌشاٖؿٟیذ ٚ أٛس 
83 

15/6/90  ٔٛػؼٝ فشٍٞٙی ثمیٝ اهلل 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 84 تدبسة خٛا٘بٖ اص تّفٗ ٕٞشاٜ دس تغییش ٞٙدبس ٞبی فشٍٞٙی صٞشا خؼشٚی

19/4/90  ثٙیبد ؿٟیذ ٚأٛس ایثبسٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 85 ٔمبیؼٝ ویفیت ص٘ذٌی ٕٞؼشاٖ ؿٟذا،خب٘جبصاٖ ٚ آصادٌبٖ ٚ ػبدی ؿٟش اكفٟبٖ اِٟبْ افـبس پظٜٚ
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4/7/90  
ؿشوت داسٚ ػبصی ثبسیح 

 اػب٘غ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 اِٟبْ داػتب٘پٛس پشػتبسی

حبد پٛػتی ٘بؿی اص ثشسػی ٔمبیؼٝ ای تبثیش طَ اِٛٚسا ٚ وشْ ػیّٛس ػِٛفب دیبصیٗ ثش اِتٟبثبت 

 سادیٛتشاپی
86 

1/11/90  
وبٖ٘ٛ فشٍٞٙی ٞٙشی ٔؼبخذ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 ٔشیٓ احٕذی

تؼییٗ ساثغٝ فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی ثب خزة خٛا٘بٖ ثٝ وبٖ٘ٛ ٞبی فشٍٞٙی ٞٙشی ٔؼبخذ ؿٟشػتبٖ 

 فالٚسخبٖ
87 

8/5/90  
اداسٜ تشثیت ثذ٘ی ؿٟشػتبٖ 

 ِٙدبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 88 ٔمبیؼٝ ٘ٛع پیىشی ٚ تشویت ثٙذی وبساتٝ وبساٖ ٘خجٝ ٔشد ایشا٘ی ٔحٕذ ثبتٛا٘ی 

7/3/90  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 یضد

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 ٚسصؿی
 89 ٔـبسوت ٔشداٖ ػبِٕٙذ ؿٟش یضد دس فؼبِیت ٞبی خؼٕب٘ی ٚ ٚسصؿیثشسػی ٔٛا٘غ  فشٞبد فشصاٖ ٔمذْ

5/9/90  رٚة آٞٗ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 90 ٔغبِؼٝ پتشٌٚشافی ٚ طیٛؿیٕی ػًٙ ٞبی ٔىب٘یىی ٔٙغمٝ ٔبسػب ؿشق اكفٟبٖ افـیٗ ٔختبسی صٔیٗ ؿٙبػی

31/6/90  
ٚتحمیمبتی ٔشوض ٔغبِؼبتی 

 حیبت تیجٝ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 أٛس فشٍٞٙی
 91 تحّیُ ٔشاػٓ اصدٚاج اص دیذٌبٜ ٔشدْ ؿٙبػی دس ؿٟش اكفٟبٖ ٔشیٓ ٘یشٚٔٙذ

22/6/90  ثٙیبد ؿٟیذ ٚأٛس ایثبسٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 صٞشا صٔب٘ی ثشٚخٙی

تبثیشآٔٛصؽ ٌشٚٞی غٙی ػبصی ص٘ذٌی ص٘بؿٛیی ثش سضبیتٕٙذی ص٘بؿٛیی ٕٞؼشاٖ خب٘جبصاٖ اػلبة ٚ 

 سٚاٖ ؿٟش اكفٟبٖ
92 

15/4/90  
پظٚٞـٍبٜ ٔغبِؼبت آٔٛصؽ ٚ 

 پشٚسؽ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 خبٖ ثبثب آلبیی ٘ظاد

ٔیضاٖ پشخبؿٍشی سفتبس ٞبی ػبصؿی ٚ ػضت ٘فغ وٛدوبٖ تبثیش یه دٚسٜ فؼبِیت ٔٙظٓ ٚسصؿی ثش 

 ػمت ٔب٘ذٜ رٞٙی
93 

12/5/90  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 94 خبیٍبٜ آٔٛصٜ ٞبی فشٍٞٙی دس وتبة ٞبی وٛدوبٖ كذیمٝ سئٛفی ٔٙؾ

6/12/90  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 ثذسیٝ ثشاص٘ذٜ

ؿٙبػبیی ٔٛا٘غ ٔلشف وبالٞبی فشٍٞٙی ثب تأویذ ثش وبالٞبی ٔىتٛة اص ٘ظش وبسوٙبٖ ػبصٔبٟ٘بی 

 فشٍٞٙی
95 

12/4/90  
اداسٜ تشثیت ثذ٘ی ؿٟشداسی 

 ؿیشاص

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 96 ٔغبِؼٝ ٔٛا٘غ ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿٟشػتبٖ ؿیشاص دس ٚسصؽ ٍٕٞب٘ی ٔحٕذ فشٕٞٙذ ٘یب تشثیت ثذ٘ی

20/4/90  ٔؼبٚ٘ت اختٕبػی ٘بخب 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 97 ٔتخّف ٚ سا٘ٙذٌبٖ لبٖ٘ٛ ٔذاس ؿٟش اكفٟبٖ ؿخلیتی سا٘ٙذٌبٖٔمبیؼٝ ٚیظٌی ٞبی  ٔشیٓ ؿدبػی

19/4/90  ثٙیبد ؿٟیذ ٚ أٛس ایثبس ٌشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 98 ٔمبیؼٝ ویفیت ص٘ذٌی ٚ ػالٔت سٚاٖ دا٘ـدٛیبٖ ؿبٞذ ٚ غیش ؿبٞذ ؿٟش اكفٟبٖ ٔشضیٝ كذیمی س٘ب٘ی
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21/1/90  
عشاحی ٟٔٙذػی ٚ ؿشوت 

 تبٔیٗ لغؼبت ایشاٖ خٛدسٚ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 99 ساثغٝ ٟٔبست ٞبی استجبعی وبسوٙبٖ ٚ ٔذیشاٖ ثب سضبیت ٔـتشی فشصا٘ٝ ٔضیٙب٘ی

21/1/90  
اداسٜ وُ تشثیت ثذ٘ی اػتبٖ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 أٛس فشٍٞٙی

حٕیذ سضب ػٕشاٖ 

 پٛس
 100 ٍ٘بٜ ٔشدْ ؿٙبختی ثٝ ٚسصؽ ثبػتب٘ی دس ؿٟش اكفٟبٖ

30/11/90  ؿٟشداسی ٘دف اثبد 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 101 ثٟجٛد فشًٞٙ تشافیه اص ٘ظش پّیغ ٚ ٔذیشاٖ ؿٟشداسی ٘دف اثبد ٟٔذی فبتحی

11/3/90  اكفٟبٖؿٟشداسی  
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 102 ثشسػی اثش تٙؾ خـىی دس خلٛكیبت ٔٛسفِٛٛطیه ٚ فِٙٛٛطیه دٚ سلٓ ٌُ ػّٛی ؿیشیٗ ؿیشا٘ی ػّْٛ ثبغجب٘ی

10/12/90  ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 103 تٛػؼٝ ی فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذی ٘مؾ فشٍٞٙؼشا ٞبی ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ دس وبٔشاٖ ا٘لبسی

10/12/90  

ؿشوت ػٕشاٖ ٚ احیب ی ثبفت 

ٞبی فشػٛدٜ ی ثٟبس 

 خٛساػٍبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 104 ؿٙبػبیی ٚ احیبی ثبفتٟبی فشػٛدٜ ی ؿٟش خٛساػٍبٖ ٔحٕذ ٞٛیذا

11/3/90  
ػبصٔبٖ پبسوٟب ٚ فضبی ػجض 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 105 ثشسػی اثش تٙؾ خـىی دس خلٛكیبت ٔٛسفِٛٛطیه ٚ فِٙٛٛطیه دٚ سلٓ ٌُ ؿبٜ پؼٙذ ٘یّٛفش لبدسی ػّْٛ ثبغجب٘ی

24/12/90  
پظٚٞـٍبٜ ٔغبِؼبت آٔٛصؽ ٚ 

 پشٚسؽ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 آٔٛصؽ
 106 خٟت اسصیبثی ػٛأُ ٔؤثش ثش آٔبدٜ ػبصی ٔؼّٕبٖ خٟت تذسیغ دس ٔذاسع ٞٛؿٕٙذاسائٝ ٔذِی  ػبعفٝ ٔمذع پٛس

22/12/90  حٛصٜ ػّٕیٝ ی لٓ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 107 ا٘ٛاع ٚ ٔیضاٖ خشافبت اختٕبػی ٚ ػٛأُ فشٍٞٙی ٔٛثش ثش اٖ دس ٔیبٖ ثب٘ٛاٖ ؿٟش اكفٟبٖ ٔحٕذ سضب اثٗ یٕیٗ

27/5/90  كذا ٚػیٕبی ٔشوض اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 108 ػٛأُ ٔٛثش ثش خزة ٔخبعت دس ثش٘بٔٝ ٞبی ٌفتٍٛ ٔحٛس ػیٕبی ٔشوض اكفٟبٖ ٔحٕذػّی عبِمب٘ی

17/7/90  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 109 تدبسة ٘ٛخٛا٘بٖ اص فؼبِیت ٞبی ٔٛػؼبت فشٍٞٙی ٞٙشی ؿٟش اكفٟبٖ صٞشٜ أیٙی ٞش٘ذی

1/12/90 ثشٖٚ %100عشح  ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ  فیضیِٛٛطی   110 اوؼیذ آٞٗتأثیش فؼبِیت ٞٛاصی ثش ٔؼٕٛٔیت وجذی ٘بؿی اص اِمبء سیٛی ٘ب٘ٛ رسات  آصادٜ ٚػیّی
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دا٘ـٍبٞی   ٚسصؿی

10/12/90  
ؿشوت ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف 

 ػٛخت

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔتشخٕی صثبٖ 

 اٍّ٘یؼی
 111 تشخٕٝ وتبة ٌبص ػبصی ٚ پیشِٚیض ثیٛٔبع، ٘ظشیٝ ٚ عشح ٞبی وبسثشدی ٟٔـیذ پضؿىی

15/11/90  
ؿشوت ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف 

 ػٛخت

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔتشخٕی صثبٖ 

 اٍّ٘یؼی
 112 تشخٕٝ وتبة ٔشخغ ٕٔیضی ا٘شطی ٔیٙب سئیؼی

11/12/90  ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 113 ٔٛا٘غ فشٍٞٙی ٔـبسوت ص٘بٖ دس فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی فشٍٞٙؼشاٞبی ؿٟش خٛساػٍبٖ فبعٕٝ دائی

12/5/90  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 114 خبیٍبٜ آٔٛصٜ ٞبی فشٍٞٙی دس وتبة ٞبی وٛدوبٖ كذیمٝ سئٛفی ٔٙؾ 

 
ثبؿٍبٜ فشٍٞٙی ٚسصؿی فٛالد 

 ٔجبسوٝ ػپبٞبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 115 خبسخی ِیً ثشتش فٛتجبَ ایشاٖ اص دیذٌبٜ ثبصیىٙبٖٔمبیؼٝ ی اثش ثخـی ٔشثیبٖ داخّی ٚ  اصیتب ؿدبػی تشثیت ثذ٘ی

10/12/90  
ؿشوت ػٕشاٖ ٚ احیبی ثبفت 

 ٞبی فشػٛدٜ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 116 ٘مؾ احیبی ثبفت فشػٛدٜ ٔحٕذ ٞٛیذا

29/11/90  تشثیت ٔؼّٓ ؿٟیذ ثبٞٙش 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذسیت 

 فشٍٞٙی
 117 اسصؿیبثی ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٞٙشی ٔشاوض تشثیت ٔؼّٓ اػتبٖ اكفٟبٖ حؼٗ ٔحؼٙی

13/10/90  ؿٟذاسی ٌّذؿت 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 118 عشاحی ثبغـٟش ثب سٚیىشد حفظ فضبی ػجض دس اكفٟبٖ ػٕیٝ حٕلیبٖ 

5/11/90  ٚأٛس ایثبسٌشاٖثٙیبد ؿٟیذ  
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

آٔٛصؽ 

 پشػتبسی
 119 ثشسػی تدبسة ٕٞؼشاٖ ٔلذٚٔیٗ ؿیٕیبیی دس تٛإ٘ٙذ ػبصی ٕٞؼشاٖ خٛد فشخٙذٜ ٘بكشی

9/11/90  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚاسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش ٘بٔٝ سیضی 

 أٛس فشٍٞٙی
 120 ٔغبِؼٝ ویفی ػٛأُ ٔؤثش ثشخزة ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ ٔٛػؼبت فشٍٞٙی ٞٙشی ؿٟشاكفٟبٖ ٞش٘ذی صٞشٜ أیٙی

20/7/90  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 121 فشًٞٙ ٚ اسؿبد اػالٔیتحّیُ ٔحتٛای پیبْ ٞبی فشٍٞٙی ا٘یٕیـٗ ٞبی تِٛیذ ؿذٜ تٛػظ ٚصاست  صٞشٜ یضدا٘ی وچٛیی 

21/12/90  وبسخب٘ٝ فشاص ٌؼتش ػپبٞبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 122 سٚا٘ی ثب تٛخٝ ثٝ ٘مؾ ٔؤِفٝ ٞبی ػشٔبیٝ ٔؼٙٛی-ساثغٝ ػذاِت ػبصٔب٘ی ادسان ؿذٜ ثب ثٟضیؼتی ٔؼٙٛی اوشْ احٕذی 

17/7/90 ثشٖٚ %100عشح  ؿشوت فٛالد ٔجبسوٝ  ثش٘بٔٝ سیضی   123 ساثغٝ ثیٗ تٛػؼٝ ی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٚ ص٘دیشٜ اسصؽ ٔذیشیت دا٘ؾ ٔشیٓ ثیٍی
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دا٘ـٍبٞی   دسػی

24/12/90  آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ اػتبٖ ٌیالٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 دسػی
 124 ٚدالِت تشثیتی آٖ دس ثش٘بٔٝ دسػیتحّیُ ٔؼشفت ػمال٘ی دسآیبت لشآٖ وشیٓ ثش اػبع تفؼیش إِیضاٖ  غالٔحؼیٗ اػالیی

1/11/90  ؿشوت سٚ٘بن ؿیٕی ثشٚخٗ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٍاًـٌبػی 

صٌؼتی ٍ 

 ػبصهبًی

 ًجوِ هشداًی
ثشسػی ساثطِ ؿبدی دس هحیط وبس ٍ تؼْذ ػبصهبًی ٍ اثؼبد آى ثب سفتبسّبی ػبصهبًی ٍ ؿْشًٍذی ػبصهبًی ٍ 

 ثیي وبسوٌبى ؿْشداسی ثشٍجيهؤلفِ ّبی آى دس 
125 

15/1/91  
ٞیأت ٚسصؽ ٞبی سصٔی 

 اػتبٖ فبسع

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 ثیتب اػىٙذسی تشثیت ثذ٘ی

ساثغٝ ثیٗ ػذاِت ػبصٔب٘ی ثب سفتبس ٔذ٘ی ػبصٔب٘ی ٚ اػتٕبد ػبصٔب٘ی  دس اداسٜ وُ ٚسصؽ ٚ خٛا٘بٖ 

 اػتبٖ فبسع ٚ ٞیأتٟبی ٚسصؿی تبثؼٝ
126 

12/1/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٚسصؿی 

 ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 127 تدبسة ص٘بٖ اص ٘مؾ ػٛأُ فشٍٞٙی دس ثشٚص خـٛ٘ت ػّیٝ آ٘بٖ دس ٔحیظ ٞبی ػٕٛٔی ػفت عبِجی

25/1/91  
ػبصٔبٖ ثٙیبد ؿٟیذ ٚاٚس 

 ایثبسٌشاٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 128 ٔمبیؼٝ ویفیت ص٘ذٌی ٚؿبدوبٔی دس ثیٗ فشص٘ذاٖ خب٘جبصاٖ ٚافشاد ػبدی ؿٟش اكفٟبٖ ٔحجٛثٝ وشیٕی ػّْٛ تشثیتی

19/01/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ؿٟشداسی 

خٛساػٍبٖ 

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت أٛس 

فشٍٞٙی 
ٔحٕذؿجب٘ی  اكفٟبٖ اص ٔحیظ فشٍٞٙی لٟٜٛ خب٘ٝ ٞب ؿٙبػبیی تدبسة فشٍٞٙی خٛا٘بٖ ؿٟشػتبٖ  129 

17/01/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٚسصؿی 

ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ 

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

ٔحذثٝ سثب٘ی 

خٛساػٍب٘ی 
 130 1391تجییٗ ٘یبصٞبی فشٍٞٙی وبسوٙبٖ دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ خٛساػٍبٖ دس ػبَ 

9/1/91  ثب٘ه كبدسات ثٛؿٟش 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 ثٙفـٝ فشٞت

ساثغٝ ثیٗ اػتٕبد ٔـتشیبٖ ٚ تٛػؼٝ فشًٞٙ اػتفبدٜ اص خذٔبت ثیب٘ىذاسی اِىتشٚ٘یه دس ثب٘ه كبدسات 

 ثٛؿٟش
131 

20/1/91  ثٙیبد ؿٟیذ ٚ أٛس ایثبسٌشاٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 132 دس خب٘جبصاٖ ٘خبػی  ٔمبیؼٝ ی تأثیش دٚ ؿیٜٛ ی تٕشیٗ ٞٛاصی ٚ ٔمبٚٔتی ثش فبوتٛسٞبی پیؾ اِتٟبثی ٘یىٛ خٕـیذیبٖ ثذ٘یتشثیت 

21/01/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٚسصؿی 

ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ 

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
حٕیذ فٟبٔی  سفتبسٞبی اختٕبػی ؿٟشٚ٘ذاٖ دس ؿٟش اكفٟبٖ ساثغٝ ٔلشف وبالٞبی فشٍٞٙی ٚ  133 

13/2/91  ؿشوت ّٔی رٚة آٞٗ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 134 اثش ِدٗ وٙٛستش ثٝ ٕٞشاٜ ٔٛاد اػیذصا ثش ثشخی ٚیظٌی ٞبی خبوٟبی آٞىی ٘یّٛفش وشیٕیبٖ وـبٚسصی

17/2/91  تأ ٔیٗ اختٕبػی اػتبٖ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ % 100 عشح

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی
 احٕذ ثبثب كفشی

ػٛأُ ٔؤثش ثش استمبع ویفیت آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت وبسوٙبٖ تأ ٔیٗ اختٕبػی ؿٟش اكفٟبٖ اص دیذٌبٜ 

 وبسوٙبٖ
135 
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28/2/91  
ػبصٔبٖ كٙؼت،ٔؼذٖ ٚتدبست 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 دسػی
 136 ثشسػی ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی اسثبة سخٛع اص اسائٝ خذٔبت ػبصٔبٖ كٙؼت ،ٔؼذٖ ٚتدبست اػتبٖ اكفٟبٖ ساّٞٝ ٘جٛی

5/2/91  

دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚ 

خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی
 اػظٓ ٔٛال دٚػت ػّْٛ پضؿىی

تٛػظ وبدس پشػتبسی دس ثخـٟبی خشاحی ثیٕبسػتبٖ ٞبی ثشسػی ٚضؼیت ٔذیشیت پؼٕب٘ذٞبی پضؿىی 

 91ؿٟش اكفٟبٖ ػبَ 
137 

1/3/91  ػبصٔبٖ ثٙیبد ؿٟیذ 
ثشٖٚ %100عشح

 دا٘ـٍبٞی
 138 ساثغٝ ی اخالق ٚ تٛإ٘ٙذی وبسوٙبٖ ٞذسیحب٘ٝ ٔٛػٛی صا ػّْٛ تشثیتی

22/3/91  ؿشوت پّی اوشیُ ایشاٖ 
ثشٖٚ % 100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 أٛصؿی
 فٟیٕٝ فشصیٗ

پیؾ ثیٙی اػتشع ؿغّی ثش اػبع وٕبَ ٌشایی ػٕٛٔی ٚؿغّی،خٛد اسصیبثی ٔحٛسی ٚخٛد اسصیبثی 

 وٕبَ ٌشایب٘ٝ دس وبسوٙبٖ ػغح ػّٕیبتی ؿشوت پّی اوشیُ ایشاٖ
139 

25/4/91  ؿشوت ّٔی ٌبص ایشاٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 فشصا٘ٝ أیٙی 

ثشسػی ساثغٝ غٙی ػبصی ؿغّی ٚ خٛدوبسآٔذی ػٕٛٔی ثب سضبیت ؿغّی وبسوٙبٖ ؿشوت ٌبص اػتبٖ 

 اكفٟبٖ ٚ اسائٝ ٔذَ ٔؼبدالت ػبختبسی
140 

1/5/91  ثٙیبد ؿٟیذ ٚ ایثبسٌشاٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت أٛس 

 فشٍٞٙی
 ٔحٕذسضب دٞمبٖ

دا٘ـدٛیبٖ ؿٟش اكفٟبٖ ثٝ فشًٞٙ خٟبد ٚ پبیذاسی دس ٔمبیؼٝ ثب خب٘جبصٖ ٚ ػٙدؾ ػغح تٕبیُ 

 ایثبسٌشاٖ
141 

2/5/91  دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 142 1391تدبسة پشػتبساٖ ؿبغُ دس ثیٕبسػتبٖ ٞبی ؿٟش اكفٟبٖ اص خغبٞبی داسٚیی دس ػبَ  كذیمٝ فشضی پشػتبسی

10/5/91  
اداسٜ ٟ٘ضت ػٛاد آٔٛصی 

 ِٙدبٖ

ثشٖٚ % 100عشح 

 داا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی
 143 91ػُّ ػذْ اػتمجبَ ثی ػٛاداٖ اص فؼبِیتٟبی ػٛاد آٔٛصی دس ؿٟشػتبٖ ِٙدبٖ دس ػبَ  احٕذ ضیبئی

22/5/91  ؿٟشداسی صاٞذاٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 144 ساثغٝ ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی وبسی ٚ تٛإ٘ٙذ ػبصی سٚا٘ـٙبختی ثب ثٟشٜ ٚسی وبسوٙبٖ ؿٟشداسی صاٞذاٖ ػٕب٘ٝ ػّیٕی

 ؿشوت ّٔی رٚة آٞٗ -
ثشٖٚ %100عشح

 دا٘ـٍبٞی

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 فشؿتٝ ٔشادی

اكفٟبٖ ثٝ ٔٙظٛس اسائٝ ساٞىبسٞب یی خٟت تٛػظ  ثشسػی ٚضؼیت آٔٛصؽ ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ

 ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی
145 

22/6/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ؿٟشداسی 

 خٛساػٍبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 146 ٘مؾ ثش٘بٔٝ ٞبی كذای ؿٟش دس استمبء فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذی ػّی صاٞذی
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7/6/91  
ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی اػتبٖ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سیضی ثش٘بٔٝ 

 دسػی
 147 ثشسػی ساٟٞبی تٛإ٘ٙذی خب٘ٛادٜ ٞبی صٖ ػشپشػت اص دیذٌبٜ ص٘بٖ ػشپشػت خب٘ٛادٜ عبٞشٜ كبِحی

28/6/91  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 148 تأثیش خـٙٛاسٜ ی ٔغجٛػبت اػتبٖ اكفٟبٖ ثش ٘ـشیبت ٔحّی ٟٔذی ثشاتی

28/6/91  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت أٛس 

 فشٍٞٙی
 149 ثشسػی ٘مؾ تجّیغبت تدبسی تّٛیضیٛ٘ی ثش ٍ٘شؽ ثٝ خشیذ وبالٞبی التلبدی حؼیٙؼّی آلبییبٖ صادٜ

28/6/91  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 150 آػیت ؿٙبػی فشٍٞٙی افضایؾ دختشاٖ دس دا٘ـٍبٟٞب ٔشیٓ یضدیبٖ

28/6/91  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی
 سضب ٔٙلٛسی

اػالٔی  ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص دیذٌبٜ ثشسػی ٘مؾ عشح وشأت دس آٔٛصؽ آداة ٚ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی 

 ٔؼّٕبٖ ٚ ٔذیشاٖ اثتذایی ٔٙغمٝ خشلٛیٝ
151 

4/6/91  
خبٔؼة اِمشاٖ اِىشیٓ ٚ اُٞ 

 اِجیت صسیٗ ؿٟش

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی
 152 فشاٌیشاٖ  دس حفظ لشاٖتأثیش اػتفبدٜ اص تّفٗ ٕٞشا ثش خٛد تٙظیٕی ٚ پیـشفت تحلیّی  صٞشا افتخبسی

15/6/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٚسصؿی 

ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ 

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 153 ساثغٝ تٕبیُ ثٝ تٛػؼٝ فشٍٞٙی پبیذاس ٚ اثؼبد ٔـبسوت داٚعّجب٘ٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿٟش اكفٟبٖ ایٕبٖ ؿشیف

5/7/91  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی
 154 91-90ثشسػی ٔیضاٖ دیٙذاسی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ ٔتٛػغٝ ؿٟشػتبٖ خٛس ٚ ثیبثب٘ه دس ػبَ تحلیّی  حؼیٗ تشاثی

4/7/91  
ػبصٔبٖ ؿشوت ػٟبٔی رٚة 

 آٞٗ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 155 ٚ ٚیظٌیٟبی وبسآفشیٙی وبسوٙبٖ رٚة آٞٗ اكفٟبٖ ػبصٔب٘یساثغٝ ثیٗ لبثّیت یبدٌیشی  اِٟبْ تٛفیمی

4/7/91  پشدیغ ؿٟیذ ثبٞٙش اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 ػّْٛ تشثیتی

ٔدتجی ٘ٛسی أبٔضادٜ 

 یی

اكفٟبٖ دسثبسٜ چٍٍٛ٘ی اسصؿیبثی ٔذسػبٖ اص ثشسػی دیذٌبٜ ٞبی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ فشٍٞٙیبٖ 

 آٔٛختٝ ٞبی آ٘بٖ
156 

1/7/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٚسصؿی 

 ؿٟشداسی خٛساػٍبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت أٛس 

 فشٍٞٙی
 157 تؼییٗ ٔؤِفٝ ٞبی فشٍٞٙی ؿٟشٚ٘ذی دس ؿٟش اػالٔی ٔحٕذسضب فالح

10/7/91  اكفٟبٖدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی  
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 ؿشیفٝ ٔٙؼٕیبٖ پشػتبسی

تدبسة پیٛ٘ذ لّت دس ثیٕبِشاٖ تحت پٛؿؾ ٔشوض خشاحی لّت ؿٟیذ چٕشاٖ اػتبٖ اكفٟبٖ دس ػبَ 

1390 
158 

1/7/91  
ػبصٔبٖ فشٍٞٙی ٚسصؿی 

 ؿٟشداسی ثٛؿٟش

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

حؼیٗ دؿتی 

 ػؼىشی
 159 ؿٙبػبیی ٔٛا٘غ وبسآفشیٙی ثب تأویذ ثش سؿتٝ ٔذیشیت فشٍٞٙی ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ؿٟش ثٛؿٟش
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12/7/91  ثٙیبد ؿٟیذ ؿٟشػتبٖ ؿٟشوشد 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 160 ؿٟشوشدساثغٝ سٚا٘ـٙبختی ثب سضبیت اص ص٘ذٌی ص٘بؿٛیی دس ٕٞؼشاٖ ایثبسٌشاٖ ؿٟشػتبٖ  ٔشیٓ لبػٕی

18/7/91  
اداسٜ وُ ثٙیبد ؿٟیذ ٚ 

 ایثبسٌشاٖ اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 حؼٗ فمیٝ

ٔمبیؼٝ ٍ٘شؽ دا٘ـدٛیبٖ ؿبٞذ ٚ ایثبسٌش ثب دا٘ـدٛیبٖ غیش ؿبٞذ ٚ ایثبسٌش دا٘ـٍبٟٞبی ؿٟش اكفٟبٖ 

 ٘ؼجت ثٝ فشًٞٙ ایثبس ٚ ؿٟبدت
161 

23/7/1391  
ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت أٛس 

 فشٍٞٙی
 حؼیٙؼّی آلبئیبٖ صادٜ

ثشسػی ٘مؾ تجّیغبت تدبسی تّٛیضیٛ٘ی ثش ٍ٘شؽ ثٝ خشیذ وبالٞبی التلبدی دس ٔیبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ػبوٗ 

 دس ؿٟش فالٚسخبٖ
162 

27/8/91  پضؿىی اكفٟبٖدا٘ـٍبٜ ػّْٛ  
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 ٟٔش٘ٛؽ ٔٛحذی پشػتبسی

ثشسػی ٘یبصٞبی یبدٌیشی ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ صخٓ پبی دیبثتی ثؼتشی دس ثیٕبسػتبٖ ٘ٛس ٚ حضشت ػّی 

 91ثشاػبع اٍِٛی فشایٙذ پشػتبسی ٚ اسائٝ عشح آٔٛصؿی دس ػبَ ( ع)اكغش
163 

3/8/91  ؿٟشداسی عجغ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی
 164 ساثغٝ ٞٛؽ ٞیدب٘ی  ٚ اػتٕبد دسٖٚ ػبصٔب٘ی دس ثیٗ وبسوٙبٖ ؿٟشداسی عجغ كفٛسا دا٘ـی ٔمذْ

11/9/91  دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 165 دسٔبٖ ٔجٙی ثش تؼٟذ ٚ پزیشؽ دس ثیٕبساٖ لّجی ػیٕب ػٙذِیت سٚا٘ـٙبػی

28/9/91  دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 166 91ثشسػی ٚضؼیت سػبیت ؿأٖ ثیٕبساٖ ثؼتشی دس ثیٕبسػتبٟ٘بی ؿٟش اكفٟبٖ تٛػظ پشػتبساٖ ػبَ  صٞشا ساػی دٞمی پشػتبسی

25/9/91  اداسٜ ٌٕشن تٟشاٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٚا٘ـٙبػی 

كٙؼتی ٚ 

 ػبصٔب٘ی

 ػبثذیٙیحؼٗ 
ساثغٝ ٔؼٙب ٚ ٔؼٙٛیت ثب ثٟضیؼتی سٚا٘ی دس ؿغّی ٚ ؿبدوبٔی ؿغّی ثب تٛخٝ ثٝ ٘مؾ ػٛاعف ٚاثؼتٝ ثٝ 

 ؿغُ
167 

10/10/91  دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی
 اػظٓ وٕبِی

ػّٕىشد آٔٛصؿی پظٚٞـی ٚ اخشایی اػضبء  ٞبی ٔذیشیت دا٘ؾ ثبٔؤِفٝ ثشسػی ساثغٝ ٔیضاٖ وبسثؼت 

 ٞیئت ػّٕی
168 

6/10/91  
اداسٜ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتثٙبیی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 169 تأثیش یه دٚسٜ تٕشیٗ ثش سؿذ ٟٔبست ٞبی پبیٝ دختشاٖ وٓ تٛاٖ رٞٙی ٔشیٓ حیذسی خٛصا٘ی سفتبس حشوتی

5/10/91  دا٘ـٍبٜ آصاد ٔدّؼی 
ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 فشٍٞٙی
 ٔشضیٝ ٔٛػٛی

ؿٙبػبیی ػٛأُ فشٍٞٙی ٔؤثش ثش ٌشایؾ ٔذیشاٖ ػبِی آٔٛصؿی دا٘ـٍبٟٞبی آصاد ٔٙغمٝ چٟب ثٝ دا٘ـٍبٜ 

 ته خٙؼیتی
170 

6/10/91  
اداسٜ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ  

 ؿٟشػتبٖ ٔیجذ

ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی

صٞشا سػیت سوٗ 

 آثبدی
 171 ثشسػی ساثغٝ ػجىٟبی یبدٌیشی ثب سٚؽ ٞبی تذسیغ  تشخیحی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔتٛػغٝ ؿٟشػتبٖ ٔیجذ

30/10/91 ثشٖٚ %100عشح  ثٙیبد ؿٟیذ ٚ ایثبسٌشاٖ  ٚ ساثغٝ آٖ ثب ثٟضیؼتی سٚاٖ ؿٙبختی دس سضبیت ػٙدی خب٘جبصاٖ اص خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی اسائٝ ؿذٜ  فبعٕٝ ٔحٕٛدی سٚا٘ـٙبػی 172 
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دا٘ـٍبٞی   ؿٟشوشد

20/10/91  
ؿشوت ّٔی پبالیؾ ٚ پخؾ 

 فشآٚسدٜ ٞبی ٘فتی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 

هٌصَسُ الؼبدات 

 حؼیٌی
 173 همبیؼِ سٍؽ ّبی دٍسُ ّبی ثشگضاس ؿذُ دس ؿشوت پبالیؾ ًفت اصفْبى

28/11/91  ثٛػّی پتشٚؿیٕی 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٚا٘ـٙبػی 

كٙؼتی 

 ػبصٔب٘ی

 174 ساثغٝ ؿبدی دس ٔحیظ وبس ثب خـٙٛدی ؿغّی ٚ ػّٕىشد ٚظیفٝ ٚ اػتشع ؿغّی ٟٔٙبص ٔؼشف

17/11/91  وبسخب٘ٝ رٚة آٞٗ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 دِٚتی
 ٔشیٓ یضدا٘ی

ٔؼٙٛیت ٔحیظ وبس، سفتبس ؿٟشٚ٘ذی ػبصٔب٘ی ٚ ٞٛؽ ٔؼٙٛی ٚ ٘مؾ تؼٟذ ساثغٝ ثیٗ دسن وبسوٙبٖ اص 

 ػبصٔب٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیش تؼذیُ وٙٙذٜ دس وبسخب٘ٝ رٚة آٞٗ اكفٟبٖ
175 

 

24/11/91  
 ثٙیبد ؿٟیذ ؿٟشػتبٖ ؿٟشوشد

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

 

سٍاًـٌبػی 

 ػوَهی

 

 هشین لبػوی

ثب سضبیت اص ص٘ذٌی ٚ سضبیت ص٘بؿٛیی دس ٕٞؼشاٖ ایثبسٌشاٖ ؿٟشػتبٖ  ساثغٝ ی ػشٔبیٝ سٚاٖ ؿٙبختی

 ؿٟشوشد
176 

14/12/91  
ػبصٔبٖ أٛس التلبدی ٚ 

 داسایی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هذیشیت دٍلتی 

 گشایؾ هبلی
 ػّی كجٛحی

گیشی هذیشاى اجشایی ثشسػی ًمؾ ػیؼتن اتَهبػیَى جبهغ خضاًِ دس ثْجَد وٌتشل ّبی داخلی ٍ تصوین 

 خضاًِ هؼیي اػتبًْب
177 

7/12/91  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثشًبهِ سیضی 

 دسػی
 هْیي ؿشیؼتی

دس ( فبٍا) هؤثش دس ثِ وبسگیشی في آٍسی اطالػبت ٍ استجبطبت ( فشآیٌذی ٍ فشدی-ػبختبسی) ػَاهل 

 91-92اص دیذگبُ هذیشاى ٍ دثیشاى دٍسُ هتَػطِ ؿْش اصفْبى ػبل تحصیلی  هذاسع َّؿوٌذ
178 

19/1/92  وّیٙیه تخللی دیبثت آسیب٘ب 
ثشٖٚ %100عشح 

 دا٘ـٍبٞی

سٚا٘ـٙبػی 

كٙؼتی ٚ 

 ػبصٔب٘ی

 فبعٕٝ خب٘ی

دسیبفت وٙٙذٜ ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ دیبثت ( QL)ٚ ویفیت ص٘ذٌی ( SCL-90)ٔمبیؼٝ ؿبخق ٞبی سٚا٘ی 

ا٘ؼِٛیٗ ٚ افشاد ػبدی ٚ تأثیش آٔٛصؽ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی ثش ایٗ ؿبخق ٞب دس افشاد داسای دیبثت 

 دسیبفت وٙٙذٜ ا٘ؼِٛیٗ دس وّیٙیه آسیب٘ب دس ؿٟش اكفٟبٖ

179 

14/2/92  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت أٛس 

 فشٍٞٙی
 ٘یّی پٛس صٞشا

ساثغٝ ػٛاد سػب٘ٝ ای ثب ٔیضاٖ ٔلشف وبالٞبی فشٍٞٙی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـىذٜ آٔٛصؽ ٞبی ٔدبصی 

 دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ
180 

17/2/92  ٘یشٌٚبٜ ؿٟیذ ٔحٕذ ٔٙتظشی 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

 

سًٍـٌبػی 

صٌؼتی ٍ 

 ػبصهبًی

 

 هجتجی ًىَیبى جضی

ادسان ؿذٜ، تؼٟذ ٚ دِجؼتٍی ؿغّی ثب سفتبسٞبی ضذ تِٛیذ دس ٘یشٌٚبٜ ثشسػی ساثغٝ فشًٞٙ ػبصٔب٘ی 

 ثشق ؿٟیذ ٔحٕذ ٔٙتظشی
181 

31/2/1392  
دثیشخب٘ٝ وبٟ٘ٛ٘بی فشٍٞٙی 

 ٞٙشی ٔؼبخذ اػتبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 182 ٔؼبخذ اػتبٖعشاحی ٔذَ ثٟیٙٝ ؿجىٝ اختٕبػی وبٟ٘ٛ٘بی فشٍٞٙی ٞٙشی  ٔحٕذ تبثؾ

25/2/92 ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ   ثشٖٚ %100عشح   183 ٔمبیؼٝ تٕشیٙبت ٞٛاصی ثش اػتمبٔت لّجی ٚ ػشٚلی وبسوٙبٖ رٚة آٞٗ اكفٟبٖ ػضیضاهلل  وبظٓ صادٜ تشثیت ثذ٘ی
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دا٘ـٍبٞی  اكفٟبٖ

13/3/92  ؿشوت ػشایؾ اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٚا٘ـٙبػی 

 كٙؼتی
 184 ساثغٝ ثیٗ ویفیت ص٘ذٌی وبسی ٚ سضبیت اص ص٘ذٌی ثب اص خٛد ثیٍبٍ٘ی ؿغّی ٚ فشػٛدٌی ػبعفی ٔؼلٛٔٝ صسی ثبفبٖ

26/3/1392  
خب٘ٝ كٙؼت،ٔؼذٖ ٚ تدبست 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت أٛس 

 فشٍٞٙی

ٔحجٛثٝ كبدق صادٜ 

 تجشیضی

ٔمبیؼٝ اص خٛد ثیٍبٍ٘ی ٚ ػٛأُ ٔؤثش ثش آٖ دس ٔیبٖ ثب٘ٛاٖ ٚاثؼتٝ ٚ غیش ٚاثؼتٝ ثٝ ػٙت ٞب دس ؿٟش 

 اكفٟبٖ
185 

26/3/1392  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ 

 اػتب٘ذاسی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 186 عالق ٌشفتٝ اص ػٛأُ فشٍٞٙی صٔیٙٝ ػبص عالقتدبسة ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ  صٞشا ٔؼؼٛدی ٘یب

26/3/1392  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ 

 اػتب٘ذاسی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی

 

 هْذی والًتشی
 187 تدبسة خٛا٘بٖ دس آػتب٘ٝ اصدٚاج اص ٔٛا٘غ فشٍٞٙی اصدٚاج

18/3/92  
تحمیمبت ػّْٛ ؿیالتی ٔؤػؼٝ 

 وـٛس

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 188 ایدبد ٔبٞی ٞبی لضَ آالی تشا٘ؼظ٘یه ثب اػتفبدٜ اص تشا٘ؼفىـٗ اػپشْ، تخٕه ٚ خٙیٗ ٔب٘یب ثشخدؼتٝ 

13/3/1392  ؿشوت داسٚیی ػٕبد 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 ثٟشٚص تٛوّی پشػتبسی

ٚ طَ اپی ٔىغ ثشثبس ٔیىشٚثی دػت تیٓ اػىشاة ( ثتبدیٗ) پٛٚیذیٗ آیٛدیٗ ٔمبیؼٝ اثش اػىشاة ثب 

 1391ؿٟش سؿت ػبَ ( ف)ثیٕبسػتبٖ سػَٛ اوشْ 
189 

- 
ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

 وـبٚسصی

 خبوـٙبػی

 افؼب٘ٝ احٕذیبٖ

 

 

 ًبتوبم

وٛٞی دس ٔٙغمٝ كٙؼتی رٚة آٞٗ اكفٟبٖ ثب ٟٕٔتشیٗ فبوتٛسٞبی ٔؤثش دس سؿذ ٚ ػّٕىشد ثبدأه 

 اػتفبدٜ اص خٛؿٝ ثٙذی فبصی اٍِٛسیتٓ ط٘تیه
190 

15/4/92  ثٙیبد ؿٟیذ ٚ أٛس ایثبسٌشاٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٚا٘ـٙبػی 

 ػٕٛٔی
 191 اكفٟبٖ ٔمبیؼٝ ویفیت ص٘ذٌی ٚ ؿبدوبٔی دس ثیٗ فشص٘ذاٖ خب٘جبصاٖ ٚ افشاد ػبدی ؿٟش ٔحجٛثٝ وشیٕی

18/4/92  14ؿٟشداسی ٔٙغمٝ  
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 192 ساثغٝ ثیٗ ٞٛؽ فشٍٞٙی ٚ ویفیت ص٘ذٌی وبسی وبسوٙبٖ ؿٟشداسی اكفٟبٖ ػّیشضب اِٟی ٘ظاد أٛس فشٍٞٙی

8/4/1392  
ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سیضی ثش٘بٔٝ 

 فشٍٞٙی
 ٔشخبٖ ؿیشا٘ی

ساٞىبسٞبی افضایؾ اٍ٘یضؽ وبسوٙبٖ ؿشوت رٚة آٞٗ اكفٟبٖ ثٝ ٔٙظٛس ؿشوت دس دٚسٜ ٞبی 

 آٔٛصؿی ضٕٗ خذٔت
193 

26/4/1392 ثشٖٚ %100عشح  اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ  تبسیخ ٚ فّؼفٝ   194 آٔٛصاٖ اص آٔٛصٜ ٞبی اخاللیتدبسة صیؼتٝ دا٘ؾ  ٔؼلٛٔٝ خّیّی
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دا٘ـٍبٞی  آٔٛصؽ ٚ 

 پشٚسؽ

25/04/

1392 

اداسٜ وُ ٚسصؽ ٚ خٛا٘بٖ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 ٚسصؿی

ٔظٌبٖ دادخٛاٜ 

 تٟشا٘ی
 195 عشاحی ػبختبس اثش ثخؾ آٔٛصؽ وبسوٙبٖ دس اداسٜ وُ ٚسصؽ ٚ خٛا٘بٖ اػتبٖ اكفٟبٖ

29/4/1392  ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 آٔٛصؿی

صٞشا ٔٙتظشی ٘دف 

 آثبدی

٘حٜٛ تٛػؼٝ ی ٔـتشی ٔذاسی ٔٙغجك ثش فشًٞٙ اػالٔی ٚ اسائٝ چبسچٛة ادساوی دس ؿشوت رٚة 

 آٞٗ اكفٟبٖ
196 

22/4/92  ؿشوت پتشٚؿیٕی ثٙذس أبْ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٍاًـٌبػی 

صٌؼتی ٍ 

 ػبصهبًی

 197 ساثطِ ٍیظگیْبی ؿخصیتی ثب فشػَدگی ؿغلی ٍ سفتبسّبی اًحشافی وبسوٌبى پتشٍؿیوی ٔؼؼٛد سػتٕی

25/04/92  
اداسٜ وُ ٚسصؽ ٚ خٛا٘بٖ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هذیشیت 

 ٍسصؿی
 198 آهَصؽ وبسوٌبى دس اداسُ ول ٍسصؽ ٍ جَاًبى اػتبى اصفْبىطشاحی ػبختبس اثش ثخؾ اثشثخؾ  هظگبى دادخَاُ تْشاًی

2/5/1392  

اداسٜ عشح ٚ ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ 

فشٍٞٙی تفشیحی ؿٟشداسی 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ٔذیشیت 

 فشٍٞٙی
 ٔحجٛثٝ ٘ـبػتٝ سیض

فشٍٞٙی تفشیحی ؿٟشداسی  ٔٛا٘غ حضٛس ٚ ٔـبسوت ٔشداٖ دس ثش٘بٔٝ ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی ٔشاوض ػبصٔبٖ

 اكفٟبٖ
199 

22/5/1392  
ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 آٔٛصؿی
 200 ثشسػی ٚ اسئٝ ساٟٞبی افضایؾ ٔـبسوت وبسوٙبٖ دس تٛػؼٝ ٕٞٝ خب٘جٝ ؿشوت رٚة آٞٗ اكفٟبٖ ػؼیذٜ ٔؼیٙی

21/5/1392  ساٜ ػبختٕب٘ی ثشلؼب ؿشوت 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 ٟٔشاٖ حبخی آثبدی پتشِٚٛطی

) پتشِٚٛطی ٚ طئٛؿیٕیبیی ػًٙ ٞبی آتـفـب٘ی آئٛػٗ دس ؿٕبَ حؼیٗ آثبد خٙٛة ؿشق صٚاسٜ 

 (اسدػتبٖ
201 

23/5/1392  ؿشوت ساٜ ػبختٕب٘ی ثشلؼب 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 202 (غشة اكفٟبٖ) پتشِٚٛطی ٚ طئٛؿیٕی آ٘ذصیتٟبی خٙٛة غشة صسیٗ ؿٟش  ثٟضادیػّی خٛادی  پتشِٚٛطی

12/6/92  
دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی 

 سفؼٙدبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٍاًـٌبػی 

صٌؼتی ٍ 

 ػبصهبًی

ٔحٕذ حؼیٗ ػجبع 

 ٘ظاد
 203 سفتبس ؿْشًٍذیساثطِ ادسان ػذالت اص ًظبم اسصیبثی ػولىشد ثب تؼْذ ػبصهبًی ٍ 

6/6/1392  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 204 ساثطِ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ثب اثؼبد هذیشیت داًؾ دس اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی اصفْبى پشٚا٘ٝ وشیٕی اهَس فشٌّگی

3/6/1392  
آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ػبصٔبٖ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثشًبهِ سیضی 

 آهَصؿی
 205 90-91اسصیبثی تحمك اّذاف دسع ّذیِ ّبی آػوبى دس پبیبى دٍسُ اثتذایی دس ؿْش اصفْبى ػبل تحصیلی  اِٟبْ ساػتٝ
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1/6/92  
ؿشوت ّٔی پبالیؾ ٚ پخؾ 

 فشآٚسدٜ ٞبی ٘فتی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 هذیشیت دٍلتی

 ًبصش چبٍٍؿی

 

 ًبتوبم

 206 اًذاصُ گیشی ٍ تحلیل ؿبخص ّبی ضشیت حوبیتی هحصَالت هٌتخت ؿشوت پبالیؾ ًفت اصفْبى

25/06/92  
ؿشوت تبیذ ٚاتش خبٚسٔیب٘ٝ 

 خٛصػتبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٍاًـٌبػی 

صٌؼتی ٍ 

 ػبصهبًی

 ایوبى جٌتی

 

 

 207 ػبصهبًی ٍ جزاثیت ػبصهبًی -تَصی ػبصهبًی ثب سفتبسّبی هذًیساثطِ ویٌِ 

5/9/92  
فشٔب٘ذٞی ا٘تظبٔی اػتبٖ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

حمَق جضا ٍ 

 جشم
 208 ًمؾ گشدؿگشی دس استىبة ٍ پیـگیشی اص جشم دس ؿْش اصفْبى فبعٕٝ ٘یه ػٟذ

09/09/92  
وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اداسٜ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثشًبهِ سیضی 

 دسػی

 

 

 

 ػضت ؿْشیبسی

 

 

ثشسػی ًیبصّبی آهَصؿی صًبى ػشپشػت خبًَاس ؿبغل فشٌّگی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبى اصفْبى دس ػبل 

 92-91تحصیلی 
209 

24/9/92  
ثٙیبد ؿٟیذ ٚ أٛس ایثبسٌشاٖ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هذیشیت 

ػیؼتن -دٍلتی

 ّبی اطالػبتی

 210 اسصیبثی ًمؾ ػیؼتن ّبی اطالػبتی دس ػولىشد ػبصهبى ثب اػتفبدُ اص سٍیىشد وبست اهتیبصی هتَاصى هؼلن آصفی

26/09/92  

اداسٜ وُ ثٙیبد ؿٟیذ ٚ 

ایثبسٌشاٖ اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ 

 ثختیبسی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٍاًـٌبػی 

 ػوَهی
 211 ثشسػی هیضاى ؿبدوبهی ٍ ساثطِ آى ثب ٍیظگیْبی ؿخصیتی جبًجبصاى اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسی صّشا ّبؿوی

23/09/92  
ؿشوت ّٔی پبالیؾ ٚ پخؾ 

 فشآٚسدٜ ای ٘فتی ایشاٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 

هٌصَسُ الؼبدات 

 حؼیٌی

 

 212 آهَصؽ دٍسُ ّبی ثشگضاس ؿذُ دس ؿشوت پبالیؾ ًفت اصفْبىهمبیؼِ سٍؽ ّبی 

1/10/92  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ فٙی ٚ حشفٝ 

 ای اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هذیشیت هٌبثغ 

 اًؼبًی
 213 هذل وشن پبتشیهثشسػی سٍؿْبی ًَیي آهَصؿی دس اثش ثخـی دٍسُ ّبی آهَصؿی فٌی ٍ حشُ ای ثشاػبع  هحوذسضب ؿیشٍاًی

- 
اداسٜ ی وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هذیشیت اهَس 

 فشٌّگی
 ًصشت ثبلشصبد

ثشسػی تجبسة هذیشاى هؼئَل ًـشیبت هحلی اػتبى اصفْبى اص سلبثت ثب خجشگضاسی ّبی فؼبل دس ؿْش 

 اصفْبى
214 

ثشٖٚ %100عشح  فشٔب٘ذٞی ا٘تظبٔی اكفٟبٖ -
هذیشیت 

 فشٌّگی
 215 سًٍذ ٍػلل گشایؾ صًبى ٍ دختشاى ثِ سفتبسّبی ًبثٌْجبس ٍ غیش اخاللی دس ؿْش اصفْبى هحؼي لذیشی
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دا٘ـٍبٞی 

25/10/92  فشٔب٘ذاسی اكفٟبٖ 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هٌْذػی 

 هؼوبسی
 216 پذافٌذ غیش ػبهل دس پشٍطُ اًجَُ ػبصی هؼىًَیطشاحی  هصطفی صفبپَس

28/10/92  
ؿشوت ؿیش پبػتٛسیضٜ پٍبٜ 

 خٛصػتبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

سٍاًـٌبػی 

صٌؼتی ٍ 

 ػبصهبًی

 ًَؿیي فتبئی
اثش تؼذیلی خَدپبئی، ثش ساثطِ اػتوبد ثِ ًبم تجبسی ٍفبداسی هـتشی ٍ هیضاى خشیذ هصشف وٌٌذگبى 

 هحصَالت پگبُ دس ؿْش اصفْبى
217 

30/10/92  
ؿشوت ػٟبٔی رٚة آٞٗ 

 اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

 

 

 خبوـٌبػی

 

 

 هحوذ التذاسی

 ًبتوبم

ثشسػی تأثیش خصَصیبت فیضیىی ٍ ؿیویبیی خبن ثش سٍی سؿذ ٍ ًوَ ثبدام وَّی دس اساضی هٌطمِ رٍة 

 آّي اصفْبى
218 

26/11/92  
اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسؿبد 

 اػالٔی اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هذیشیت اهَس 

 فشٌّگی

حویذسضب هلىَتی 

 خَاُ

تجبسة هذیشاى ػتبدی اسؿبد اػالهی اص هَاًغ ثشًبهِ سیضی فشٌّگی ثب تأویذ ثش اّذاف ٍ ػیبػت ّبی 

 فشٌّگی دس فؼبلیت ّبی فشٌّگی ٌّشی ؿْش اصفْبى
219 

26/11/92  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتبٖ لٓ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثشًبهِ سیضی 

 دسػی
 220 91-92آػیت ؿٌبػی تشثیت دیٌی داًؾ آهَصاى دختش حَصُ اثتذایی ؿْش لن ػبل تحصیلی  صذیمِ حؼٌی

21/11/92  
ٔؤػؼٝ ثیٗ إِّّی كّح ٚ 

 دٚػتی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

 -تشثیت ثذًی

 سفتبس حشوتی
 221 حشوتی ثشای تًَیه ثش وٌتشل پبػچش ٍ تَاًبیی ؿٌبختی ًبثیٌبیبى –تأثیش یه دٍسُ توشیٌبت ؿٌبختی  فشًبص ػشگل  صایی

21/11/92  
ٔؤػؼٝ ثیٗ إِّّی كّح ٚ 

 دٚػتی

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

 -تشثیت ثذًی

 سفتبس حشوتی
 اًیغ هؼتوذی

حشوتی ثشای تًَیه ثش ویفیت صًذگی، ؿبخص تَدُ ثذًی ٍ ػولىشد ؿٌبختی صًبى  -تأثیش توشیٌبت ؿٌبختی

 2هیبًؼبل هیتال ثِ دیبثت ًَع 
222 

10/12/92  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

ثشًبهِ سیضی 

 آهَصؿی
 223 ثشسػی اهىبى ػٌجی َّؿوٌذ ػبصی هذاسع اثتذائی سٍػتبیی اػتبى اصفْبى حویذسضب هَتوش

19/12/92  
ػبصٔبٖ ٔٛصٜ ا٘مالة اػالٔی 

 ٚ دفبع ٔمذع

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 224 هَصُ جٌگ ٍ دفبع همذع ثب سٍیىشد ایثبس ٍ همبٍهت صیٌت لشثبًی هؼوبسی

20/12/92  
كّح ٚ دٚػتی ثشای ٔؤػؼٝ 

 تٛ٘یه

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 
 225 تأثیش یه دٍسُ توشیٌبت ثشای تًَیه ثش ػولىشد ؿٌبختی ٍ تؼبدلی ػبلوٌذاى ػویشا صبدلی ػلَیجِ تشثیت ثذًی

17/01/93  ؿٟشداسی اٞٛاص 
ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

هذیشیت اهَس 

 فشٌّگی
 226 فشٌّگ ػبصهبًی ثب فؼبد اداسی دس ؿْشداسی اَّاصساثطِ  ػیذ سضب پَس غفبسی

19/01/93 ؿشوت كٛتی ٚ تلٛیشی   ثشٖٚ %100عشح  هذیشیت   227 ًمؾ فشٌّگی هیش ػیذ ػلی ّوذاًی ثش تَػؼِ فشٌّگی ایشاى صغیش  ػلی جیحًَیبى

http://www.khuisf.ac.ir/DorsaPax/FileManager/UserFiles/Sub_18/لیست%20کلی%20طرحهای%20برون%20دانشگاهی%20از%20پایان%20نامه%20ها-749.pdf
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دا٘ـٍبٞی  ػشٚؽ ٚاثؼتٝ ثٝ كذا ٚ ػیٕب  (وـویش)  فشٌّگی

6/2/93  
اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 

 اػتبٖ اكفٟبٖ

ثشٖٚ %100عشح 

دا٘ـٍبٞی 

 -ػلَم تشثیتی

ثشًبهِ سیضی 

 دسػی

 صّشا آلب ثبثبئی
ثشسػی ساّىبسّبی جزة ٍ تـَیك ثِ ًوبص داًؾ آهَصاى دختش دٍسُ هتَػطِ ؿْشػتبى ًطٌض دس ػبل 

 90-91تحصیلی 
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