
 داًطگاُ آشاد اسالهی98ضْسّای جدید پریسش بساساس سَابك تحصیلی همطع کازضٌاسی ًاپیَستِ ًیوسال اٍل سال /  زضتِ

استـــــــاى

س
جٌ

ش
ریس

 پ

د زضتِ
کدًٍام هحـل داًطـــــگاّیک

 ًام زضتــــِ ٍ گـــسایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
ریس

 پ

د زضتِ
کد ًٍام هحـل داًطـــــگاّیک

ًام زضتــــِ ٍ گـــسایص تحصیلی

استاى آذزبایجاى ضسلی

هحل تطكیل کالس هسکص سسدزٍد- ٍاحد تبسیص  - 879

شى ٍ هسد تسبیت دبیس تسبیت بدًی ٍ علَم ٍزشضی 21413

استاى اصفْاى

ٍاحد کاضاى - 116

شى ٍ هسد هٌْدسی صٌایع ًساجی 40839

استاى تْساى

هسکص بیي الوللی کیص- ٍاحد تْساى جٌَب  - 850

شى ٍ هسد هٌْدسی ًسم افصاز کاهپیَتس 41061

هجتوع ایثاز ٍالع دز کي- ٍاحد تْساى هسکصی  - 870

شى ٍ هسد حسابدازی 21301
شى ٍ هسدهدیسیت ٍ بسًاهِ زیصی تسبیت بدًی- تسبیت بدًی ٍعلَم ٍزشضی 21403

شى ٍ هسد تسبیت دبیس تسبیت بدًی ٍ علَم ٍزشضی 21413
شى ٍ هسد هٌْدسی تكٌَلَضی الكتسًٍیك 40134

شى ٍ هسد هٌْدسی ًسم افصاز کاهپیَتس 41061
شى ٍ هسد هعوازی 60206

هجتوع کَثس ٍالع دز جٌت آباد- ٍاحد تْساى هسکصی  - 869

شى ٍ هسد حسابدازی 21301
شى ٍ هسدهدیسیت ٍ بسًاهِ زیصی تسبیت بدًی- تسبیت بدًی ٍعلَم ٍزشضی 21403

شى ٍ هسد تسبیت دبیس تسبیت بدًی ٍ علَم ٍزشضی 21413
شى ٍ هسد هٌْدسی تكٌَلَضی الكتسًٍیك 40134

شى ٍ هسد هٌْدسی ًسم افصاز کاهپیَتس 41061
شى ٍ هسد هعوازی 60206

استاى خساساى جٌَبی

ٍاحد بیسجٌد - 131

شى ٍ هسد هٌْدسی صٌایع ًساجی 40839

ٍاحد فسدٍس - 162

شى ٍ هسد هٌْدسی صٌایع ًساجی 40839

استاى خَشستاى

ٍاحد آباداى - 151

شى ٍ هسد هٌْدسی فٌاٍزی صٌایع ضیویایی 41426
شى ٍ هسد هٌْدسی فٌاٍزی جَش 41432

هحل تطكیل کالس هسکص ضَش- ٍاحد ضَضتس  - 875

شى ٍ هسد هٌْدسی ًسم افصاز کاهپیَتس 41061
شى ٍ هسد هٌْدسی فٌاٍزی هكاًیك خَدزٍ 41430

هحل تطكیل کالس هسکص گتًَد- ٍاحد ضَضتس  - 876

شى ٍ هسد حسابدازی 21301
شى ٍ هسد هٌْدسی ًسم افصاز کاهپیَتس 41061

شى ٍ هسدلدزت-  هٌْدسی تكٌَلَضی بسق  41421

استاى سوٌاى

هحل تطكیل کالس هسکص ضْویسشاد- ٍاحد سوٌاى  - 873

شى ٍ هسدلالبساشی-  هٌْدسی فٌاٍزی ساخت ٍ تَلید  41439

استاى کسهاًطاُ

ٍاحد کٌگاٍز - 312

شى ٍ هسد هٌْدسی صٌایع ًساجی 40839

استاى هاشًدزاى

ٍاحد لائن ضْس - 107

شى ٍ هسد هٌْدسی صٌایع ًساجی 40839

استاى یصد

ٍاحد یصد - 105

شى ٍ هسد هٌْدسی صٌایع ًساجی 40839
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