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 تازٌ زماوی اوتخاب ياحذ رشتٍ ي يريدی ريز يتاریخ

 

 شىثٍ

50/11/43 

 15الی  3 ي ماقثل  49کلیٍ مقاطع ي رشتٍ َای يريدی 

 44کلیٍ رشتٍ َا ي مقاطع داوشکذٌ علًم اوساوی يريدی

 44کلیٍ رشتٍ َا ي مقاطع داوشکذٌ مذیریت يريدی
 11الی  4

 11الی 15 44معماری يريدی کلیٍ رشتٍ َا ي مقاطع داوشکذٌ َىر ي 

 19الی  11 44يريدی  فىی ي مُىذسیکلیٍ رشتٍ َا ي مقاطع داوشکذٌ 

 14الی  11 40يريدی  علًم اوساویداوشکذٌ  کلیٍ رشتٍ َا ی مقطع کارشىاسی

 10الی 19 40يريدی  علًم اوساویکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 

 40معماری سیستمُای کامپیًتری يريدی -کامپیًترکارشىاسی رشتٍ مُىذسی 

 40يريدی  کامپیًتر ورم افسارکارشىاسی رشتٍ مُىذسی 

 40يريدی  مکاویککارشىاسی رشتٍ مُىذسی 

 11الی14

 

 40کارشىاسی رشتٍ مُىذسی ترق يريدی 

 40يريدی  صىایعکارشىاسی رشتٍ مُىذسی 
 40يريدی  مُىذسی فىی يکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 

 12الی10

 14الی  12 50/11/43از اوتخاب ياحذ ريز شىثٍ  متاخریهکلیٍ 

 شىثٍیک

51/11/43 

 15الی  3 40يريدی  مذیریتکلیٍ رشتٍ َا ي مقاطع داوشکذٌ 

 11الی  4 40يريدی  َىر ي معماریداوشکذٌ  کارشىاسیکلیٍ رشتٍ َای مقطع 

 11الی 15 40يريدی  َىر ي معماریکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 

 19الی  11 41يريدی  حقًقکارشىاسی رشتٍ 

 41يريدی  حساتذاریکارشىاسی رشتٍ 

 41 يريدی علًم اوساویکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 
 14الی  11

 41يريدی  مُىذسی کامپیًترکارشىاسی رشتٍ 

 41يريدی  مکاویکمُىذسی کارشىاسی رشتٍ 
 10الی 19

 41يريدی  مُىذسی ترقکارشىاسی رشتٍ 

 41يريدی  صىایعمُىذسی کارشىاسی رشتٍ 

 41يريدی فىی ي مُىذسیکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 

 11الی14

 

 12الی10 41يريدی  مذیریتکلیٍ رشتٍ َا ي مقاطع داوشکذٌ 

 14الی  12 51/11/43شىثٍ یک  از اوتخاب ياحذ ريز متاخریهکلیٍ 

 ديشىثٍ

52/11/43 

 15الی  3 41يريدی  َىر ي معماریداوشکذٌ  کارشىاسیکلیٍ رشتٍ َای مقطع 

 11الی  4 41يريدی  َىر ي معماریکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 

 11الی 15 42يريدی  اوساویعلًم داوشکذٌ  کلیٍ رشتٍ َا ی مقطع کارشىاسی

 19الی  11 42يريدی  علًم اوساویکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 

 42يريدی  مُىذسی کامپیًترکارشىاسی رشتٍ 

 42يريدی  مُىذسی مکاویککارشىاسی رشتٍ 
 14الی  11

 42يريدی  مُىذسی ترقکارشىاسی رشتٍ 

 42يريدی  صىایعمُىذسی کارشىاسی رشتٍ 

 42 يريدی فىی ي مُىذسیکلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ 

 10الی 19
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 ديشىثٍ

52/11/43 

 42يريدی  گردشگریکارشىاسی رشتٍ 

 42يريدی  َتلذاریکارشىاسی رشتٍ 

 42يريدی  مذیریت ديلتیکارشىاسی رشتٍ 

 11الی14

 

 42يريدی  مذیریت تیمٍکارشىاسی رشتٍ 

 42يريدی  مذیریت امًر گمرکیکارشىاسی رشتٍ 

 42يريدی  مذیریت تازرگاویکارشىاسی رشتٍ 

 12الی  10

 14الی  12 52/11/43شىثٍ دي  از اوتخاب ياحذ ريز متاخریهکلیٍ 

 سٍ شىثٍ

53/11/43 

 

 15الی  3 42يريدی  مذیریتداوشکذٌ  ارشذ ي دکتریکلیٍ رشتٍ َای مقطع 

 11الی  4 42کلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ َىر ي معماری يريدی 

 11الی 15 42کلیٍ رشتٍ َای مقطع کارشىاسی داوشکذٌ َىر ي معماری يريدی 

 43يريدی  اقتصادکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  حساتذاریکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  علًم يرزشیکارشىاسی رشتٍ 

 19الی  11

 43يريدی  رياوشىاسیکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مشايرٌکارشىاسی رشتٍ 
 14الی  11

 43يريدی  حقًقکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  زتان فراوسٍکارشىاسی رشتٍ 
 10الی  19

 11الی  14 43يريدی  علًم اوساویداوشکذٌ  ارشذ ي دکتریکلیٍ رشتٍ َای مقطع 

 43يريدی  علًم کامپیًترکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مُىذسی کامپیًترکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مُىذسی ترقکارشىاسی رشتٍ 

 12الی  10

 14الی  12 53/11/43شىثٍ سٍ   از اوتخاب ياحذ ريز متاخریهکلیٍ 

 پىجشىثٍ

15/11/43 

 43يريدی  صىایعمُىذسی کارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مُىذسی مکاویککارشىاسی رشتٍ 
 43کلیٍ رشتٍ َای مقطع ارشذ ي دکتری داوشکذٌ فىی ي مُىذسی يريدی 

 15الی  3

 43يريدی  گردشگریکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  َتلذاریکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مذیریت ديلتیرشتٍ پیًستٍ ي واپیًستٍ کارشىاسی 

 11الی  4

 43يريدی  مذیریت تیمٍکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مذیریت امًر گمرکیکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مذیریت تازرگاویکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مذیریت امًر تاوکیکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مذیریت کسة ي کارَای کًچککارشىاسی رشتٍ 

 11الی  15

 19الی  11 43يريدی  مذیریتداوشکذٌ  ارشذ ي دکتریکلیٍ رشتٍ َای مقطع 

 43يريدی  معماری داخلیکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مُىذسی معماریکارشىاسی رشتٍ 
 14الی  11
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 پىجشىثٍ

15/11/43 

 43يريدی تازیگری کارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  وقاشیکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  مُىذسی عمرانکارشىاسی رشتٍ 

 43يريدی  طراحی صىعتیکارشىاسی رشتٍ 

 11الی14

 12الی  10 43داوشکذٌ َىر ي معماری يريدی  ارشذ ي دکتریکلیٍ رشتٍ َای مقطع 

 14الی  12 15/11/43شىثٍ پىج  از اوتخاب ياحذ ريز متاخریهکلیٍ 


