
  

 رزیی واحد ربانهم -رزیی و تىسعو منابع دااگشنه فردوسی مشهد ربانهممعاونت  
1 

 

 

 

 فْرست هطالب

 2222 2 -(THE) تايوس ًظام هَضَػي بٌدي هؼرفي رتبِ

 4 2222 -وسيتا ًظام يبٌد رتبِ در فردٍسي هطْد  داًطگاُ رتبِ: 1 جدٍل

 5 2222 -وسيتا ًظام يهَضَػ يبٌد رتبِ در راىيا ّاي داًطگاُ رتبِ:  2جدٍل 

 

 

 

 

 

 

 



  

 رزیی واحد ربانهم -رزیی و تىسعو منابع دااگشنه فردوسی مشهد ربانهممعاونت  
2 

 1 - 2222(THE)تايوسًظام هَضَػي بٌدي  رتبِ هؼرفي
 

 مقدمه 

ِ  يی  ادّذ. دس  هَسد سٌجص ٍ اسصیابی لشاس هی هختلف یهَضَػ یّا حَصُ دسجْاى سا  یّا داًطگاُساالًِ  وضیتا یبٌذ ستبِ ًظام  ،یبٌ ذ  ستب 
 ّ ای  ح َصُ  يی  ا .گشدً ذ  هی یهؼشف است، یفشػ هَضَع يیچٌذ یداسا آًْا اص یبشخ کِ یکل یهَضَػ حَصُ ۱۱ دس جْاى بشتش ّای داًطگاُ
 : اص ػباستٌذ یهَضَػ

 ؛(یهؼواس ،یضٌاس باستاى ،یطشاح ٍ یطیًوا یٌّشّا ٌّش، ات،یالْ ٍ فلسفِ  خ،یتاس ،یضٌاس صباى ٍ اتیادب صباى، ضاهل) یاًساً ػلَم ٍ ٌّش 

 ؛ (یهال اهَس ٍ یحسابذاس ت،یشیهذ ٍ تجاست ،یالتصادسٌج ٍ التصاد ضاهل) تجاست ٍ التصاد 

 ی ٍ سالهتشاپضضکیپ ی،پضضک (ی ٍ دًذاًپضضک ٍ یپضضک ضاهلOther health)؛ 

 ؛)هٌْذسی کاهپیَتش( َتشیکاهپ ػلَم 

  آهَصش ٍ بْساصی هٌابغ اًساًی، هذیشیت آهَصض ی، تقمیم ات آهَصض ی، فلس فِ     ػلَم تشبیتی، سیضی دسسی،  بشًاهِی )ضاهل آهَصضػلَم
 ؛(ضٌاسی تؼلین ٍ تشبیت، ػلن اطالػات ٍ داًص

 یهٌْذس   ٍ کی  الکتشًٍ ٍ بشق یهٌْذس فضا، ٍ َّا یهٌْذس ٍ کیهکاً یهٌْذس ػوشاى، یهٌْذس ،یػوَه یهٌْذس ضاهل) یفٌاٍس ٍ یهٌْذس 

 ؛(یویض

 ؛(ٍ فمِ ٍ حمَق اسالهی حمَقسضتِ )ضاهل  حمَق 

 ؛(یجٌگلذاس ٍ یکطاٍسص ،یداهپضضک ػلَم ،یٍسصض ػلَم ،یکیَلَطیب ػلَم ضاهل) یستیص ػلَم  

 ؛(یاضیس ٍ آهاس ،ییایدس ػلَم ٍ ستیص طیهق ،یضٌاس يیصه ،یویض ًجَم، ٍ کیضیف ضاهل) یکیضیف ػلَم 

 ؛)ضاهل سٍاًطٌاسی ٍ هطاٍسُ( یسٍاًطٌاس 

 (سساًِ ٍ استباطات الولل، يیب هطالؼات ٍ استیس ،یضٌاس جاهؼِ ،یاجغشاف ضاهل) یاجتواػ ػلَم. 

ٍ تؼ ذاد   (6161تا 61۱6پٌج سال گزضتِ ) ّا دس تؼذاد هماالت آىجْت اسصیابی داًطگاّْا دس ّش یک اص حَصُ ّای هَضَػی بایستی حذالل 
 وی داًطگاُ هطابك جذٍل ریل باضذ:اػضای ّیات ػل

 

 حَزُ هَضَػي رديف
 تؼداد هقاالت داًطگاُ

(2216-2222) 

تؼداد اػضاي ّیات 

 ػلوي

از سْن حَزُ هَضَػي 

 اػضاي ّیات ػلوي

 %5 51 651 یاًساً ػلَم ٍ ٌّش ۱

 %5 51 611 تجاست ٍ التصاد 6

 %5 51 511 ی ٍ سالهتشاپضضکیپ ی،پضضک 3

 %۱ ۱1 511 َتشیکاهپ ػلَم 4

 %۱ ۱1 ۱11 یهَصضآػلَم  5

 %4 41 511 یفٌاٍس ٍ یهٌْذس 6

 %۱ ۱1 ۱11 حمَق 7

 %5 51 511 یستیص ػلَم 8

 %5 51 511 یکیضیف ػلَم 9

 %۱ ۱1 ۱51 یسٍاًطٌاس ۱1

 %4 41 611 یاجتواػ ػلَم ۱۱
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 ک ذام  ّش با ایي تفاٍت کِ ضَد  یه اسصیابی وضیتا یجْاً یبٌذ ستبِ هطابِ با ضاخص ۱3 اساع بش ّا ػولکشد داًطگاُهَضَػی،  یبٌذ ستبِدس 
 باضذ: ّا بِ ضشح صیش هی ایي ضاخص .گشدًذ هی هقاسبِ هجذداً یهَضَػ حَصُ ّش با هتٌاسب ّا ضاخص يیا اص

 محًرهاي ارزيابي 

 
 (03)با يزن  2محيط يادگيري% 

  (  ۱5ًظشسٌجی اص ضْشت داًطگاُ )با ٍصى% 

 َ(4.5 اػضای ّیأت ػلوی )با ٍصىبِ  ًسبت داًطج% 

 (6.65دکتشی )با ٍصى  کاسضٌاسی بِ داًطجَیاى ًسبت داًطجَیاى% 

  (6دکتشی بِ اػضای ّیأت ػلوی )با ٍصى  داًص آهَختگاىًسبت% 

  (6.65ّیأت ػلوی )با ٍصى ًسبت دسآهذ داًطگاُ بِ اػضای% 

 (03)با يزن   0حجم، درآمد ي شهرت تحقيقات :پژيهش% 

  اص ضْشت تقمیماتی داًطگاُ %(: ًظشسٌجی۱8داًطگاُ )با ٍصى تقمیماتی ضْشت 

  پایگاُ دادُ اسکَپَع %(: سشاًِ هماالت چاپ ضذُ دس هجالت ػلوی ًوایِ ضذُ دس 6حجن تقمیمات )با ٍصى 

  دسآهذ تقمیماتی داًطگاُ سشاًِ %(: 6دسآهذ تقمیماتی داًطگاُ )با ٍصى 

 

  :(03)با يزن  4تأثير پژيهشاستىاد% 

ِ  جْ اى  دس آى هماالت بِ استٌادّا تؼذاد طشیك اص داًطگاُ پظٍّص تأثیش ضاخص، ایي دس ُ  اص اطالػ ات  ای ي . ض َد  ه ی  هقاس ب  اس کَپَع  دادُ پایگ ا
 .گیشًذ هی لشاس یبشسس هَسد ّا داًطگاُ توام 61۱6-616۱ سالِ ضص دٍسُ استٌادات ٍ 61۱6-6161 سالِ پٌج ذاتیتَل ِیکل ٍ ضذُ آٍسی جوغ

 (7. 5)با يزن  5اعضاي هيات علمي، داوشجًيان ي پژيهشالمللي:  يجهه بيه% 

 ( 6. 5با ٍصى ًسبت داًطجَیاى خاسجی بِ داخلی )% 

  ( 6. 5ًسبت اػضای ّیأت ػلوی خاسجی بِ داخلی )با ٍصى% 

 ُ( 6. 5الوللی )با ٍصى  ّای بیي تؼذاد هماالت هٌتطش ضذُ با ّوکاسی سایش داًطگا% 

 (2. 5)با يزن  6درآمد صىعتي: اوتقال داوش% 

  باضذ. ایي ضاخص اص طشیك ًسبت دسآهذ حاصل  ّای جذیذ ٍ هطاٍسُ بِ صٌؼت هی آهَصش ٍ پظٍّص، اسائِ ایذُیکی اص ٍظایف هْن داًطگاُ دس کٌاس
 ضَد. اص صٌؼت بِ اػضای ّیأت ػلوی هقاسبِ هی

 

 www.timeshighereducation.com :آيري اطالعات مىبع جمع
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- Teaching (The Learning Environment) 

3 - Research (volume, income and reputation) 
4 - Citations (Research Influence)  
5
 - International outlook (staff, students, research) 

6
 - Industry income (knowledge transfer) 
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 2222-بٌدي هَضَػي ًظام تايوسدر رتبِداًطگاُ فردٍسي هطْد  رتبِ: 1جدٍل

 رتبِ هَضَع رديف

 تجارت ٍ اقتصاد 1

 يٍ اهَر هال يحسابدار

 تيريٍ هد تجارت +636

 ياقتصاد ٍ اقتصادسٌج

 636-833 هٌْدسي کاهپیَتر ػلَم کاهپیَتر 2

 يآهَزضػلَم  3

 ريسي درسي  برًاهِ

433-036 

 ػلَم تربیتي

 آهَزش ٍ بْسازي هٌابغ اًساًي

 هديريت آهَزضي

 تحقیقات آهَزضي

 فلسفِ تؼلین ٍ تربیت

 ضٌاسي ػلن اطالػات ٍ داًص

 يفٌاٍر ٍ يهٌْدس 4

 هٌْدسي ضیوي

833-636 

 هٌْدسي ػوراى

 الکترًٍیک-هٌْدسي برق

 هٌْدسي ػوَهي

 هٌْدسي هکاًیک ٍ َّافضا

 زيستي ػلَم 5

 کطاٍرزي ٍ جٌگلداري

836+ 
 ػلَم بیَلَشيکي

 ػلَم ٍرزضي

 ػلَم داهپسضکي

 ػلَم فیسيکي 6

 ضیوي

 زيست، ػلَم دريايي ضٌاسي، هحیط زهیي 6333-836

 رياضیات ٍ آهار

 فیسيک ٍ ًجَم

 ػلَم اجتواػي 7

 ایجغراف

636+ 
 يضٌاس جاهؼِ

 الولل يیٍ هطالؼات ب استیس

 ارتباطات ٍ رساًِ
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 2222 -وسيًظام تا يهَضَػ يبٌد در رتبِ راىيّاي ا : رتبِ داًطگا2ُجدٍل 

 رتبِ داًطگاُ هَضَع رديف

1 
 ػلَم ٍ ٌّر

 *ياًساً

   باستاى ضٌاسي

   هؼواري

 ٍ ًوايطي ٌّرّاي ٌّر،

 طراحي
  

   الْیات ٍ فلسفِ تاريخ،

   زباًطٌاسي ٍ ادبیات زباى،

 تجارتٍ  اقتصاد 2

 يٍ اهَر هال يحسابدار
 154-255 تْراى 

 +354 شْیذ بْشتی -فردٍسی هشْذ

 تيريٍ هد تجارت

 054-025 صٌعتی شریف 

 024-055 علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر

 154-255 تْراى

 +354 شْیذ بْشتی -فردٍسی هشْذ

 ياقتصاد ٍ اقتصادسٌج

 054-025 صٌعتی شریف

 154-255 تْراى

 +354 شْیذ بْشتی -فردٍسی هشْذ

3 
پسضکي، 

ٍ  پیراپسضکي

 سالهت

 پسضکي ٍ دًداًپسضکي

 054-025 علَم پسشکی کردستاى

 054-155 علَم پسشکی تْراى -راىیا یپسشک علَم

 154-255 ی شْیذ بْشتیپسشک علَم -علَم پسشکی هازًذراى

ِ علَم پسشککی   -ی هشْذپسشک علَم ٍ علکَم پسشککی    -ارٍهیک

علکَم   -علَم پسشککی کرهکاى   -خذهات بْذاشتی درهاًی کاشاى

 علَم پسشکی تبریس -تبریس -پسشکی شیراز

355-254 

علکَم   -علَم پسشکی اصکهْاى  -شاپَر اَّاز علَم پسشکی جٌذی

داًشکااُ   -شکاّذ  -پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی سکوٌاى 

 زًجاىعلَم پسشکی  -علَم بْسیستی ٍ تَاًبخشی

354+ 

 054-155 علَم پسشکی تْراى -راىیا یپسشک علَم

 154-255 ی شْیذ بْشتیپسشک علَم -ی هازًذراىپسشک علَم

علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشکتی درهکاًی    -علَم پسشکی هشْذ

علَم  -تبریس -علَم پسشکی شیراز -علَم پسشکی کرهاى -کاشاى

 پسشکی تبریس

355-254 

علکَم   -علَم پسشکی اصکهْاى  -شاپَر اَّاز علَم پسشکی جٌذی

داًشکااُ   -شکاّذ  -پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی سکوٌاى 

 علَم پسشکی زًجاى -علَم بْسیستی ٍ تَاًبخشی ایراى

354+ 

  هربَطِ هٌتشر ًشذُ است. *ًتایج
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 رتبِ داًطگاُ هَضَع رديف

 ػلَم کاهپیَتر 4

 025-054 صٌعتی شریف

 155-054 تْراى -صٌعتی اهیرکبیر

 255-1.4 صٌعتی اصهْاى  

 355-254 تبریس -شیراز -ٍ صٌعت ایراىعلن 

شکْیذ   -یطَسک  يیرالذیًصک  خَاجِصٌعتی  -هشْذ یفردٍس

 یسد -بْشتیشْیذ  -باٌّر کرهاى
055-354 

 يآهَزضػلَم  5
 054-155 هشْذ یفردٍس

 +254 تْراى

6 

 
  يهٌْدس

 هٌْدسي ضیوي

 054-025 تبریس-صٌعتی شریف

 024-055 کاشاى -صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

-هحقک  اردبیلکی   -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر -هراغِ

 تْراى
155-054 

 154-255 یاسَج -چوراى اَّازشْیذ  -لرستاى -گیالى

 254-355 صٌعتی شیراز -صٌعتی سٌْذ -کردستاى -صٌعتی اصهْاى

ِ صکٌعتی   -شْیذ هذًی آرربایجکاى   -هشْذ یفردٍس  خَاجک

 -شکْیذ بْشکتی   -سوٌاى -رازی –هازًذراى -یطَس يیرالذیًص

 ارٍهیِ -شیراز -صٌعتی شاّرٍد

055-354 

شْیذ بکاٌّر   -حکین سبسٍاری -بَعلی سیٌا -اراک -خلیج فارس

 یسد -کرهاى
054-4555 

 +4554 سیستاى ٍ بلَچستاى

 هٌْدسي ػوراى

 054-025 تبریس-صٌعتی شریف

 024-055 کاشاى -صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

 -یلک یهحقک  اردب  -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر -هراغِ

 تْراى
155-054 

 154-255 یاسَج -شْرکرد  -چوراى اَّازشْیذ  -لرستاى -گیالى

 254-355 صٌعتی شیراز -صٌعتی سٌْذ -کردستاى -صٌعتی اصهْاى

ِ ٌعتی صک  -شْیذ هکذًی آرربایجکاى   -هشْذ یفردٍس  خَاجک

 -شکْیذ بْشکتی   -سوٌاى -رازی -هازًذراى -یطَس يیرالذیًص

 ارٍهیِ -شیراز -صٌعتی شاّرٍد

055-354 

 -حککین سکبسٍاری   -بکَعلی سکیٌا   -اراک -السّرا -خلیج فارس

  یسد -شْیذ باٌّر کرهاى -خَارزهی
4555-054 

 +4554 سیستاى ٍ بلَچستاى -شاّذ  -بیرجٌذ
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 رتبِ داًطگاُ هَضَع رديف

 

 )اداهِ( يهٌْدس

 الکترًٍیک-هٌْدسي برق

 054-025 تبریس-صٌعتی شریف

 024-055 کاشاى -صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

 054-155 تْراى -هحق  اردبیلی -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر

 154-255 یاسَج -شْرکرد -شْیذ چوراى اَّاز -لرستاى -گیالى

 254-355 صٌعتی شیراز -صٌعتی سٌْذ -کردستاى -صٌعتی اصهْاى

ِ صکٌعتی   - شْیذ هذًی آرربایجکاى  -هشْذ یفردٍس  خَاجک

 -شکْیذ بْشکتی   -سوٌاى -رازی -هازًذراى -یطَس يیرالذیًص

 ارٍهیِ -شیراز -صٌعتی شاّرٍد

055-354 

 -حککین سکبسٍاری   -بکَعلی سکیٌا   -اراک -السّرا -خلیج فارس

 یسد -شْیذ باٌّر کرهاى -خَارزهی
4555-054 

 +4554 سیستاى ٍ بلَچستاى -شاّذ -بیرجٌذ

6 

 هٌْدسي ػوَهي

 054-025 تبریس -صٌعتی شریف

 024-055 کاشاى -صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

 054-155 تْراى -هحق  اردبیلی -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر

 154-255 یاسَج -شْر کرد -شْیذ چوراى اَّاز -لرستاى -گیالى

 254-355 صٌعتی شیراز -صٌعتی سٌْذ -کردستاى

ِ صکٌعتی   -شْیذ هذًی آرربایجکاى  - هشْذ یفردٍس  خَاجک

 -شیراز -صٌعتی شاّرٍد -سوٌاى -هازًذراى -یطَس يیرالذیًص

 ارٍهیِ

055-354 

 054-4555 شْیذ باٌّر کرهاى -حکین سبسٍاری -بَعلی سیٌا -اراک

 +4554 سیستاى ٍ بلَچستاى

 هٌْدسي هکاًیک ٍ َّافضا

 054-025 تبریس -صٌعتی شریف

 024-055 کاشاى -بابل یرٍاًیًَش یصٌعت

 -هحقک  اردبیلکی   -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر -هراغِ

 تْراى
155-054 

 154-255 یاسَج -شْرکرد -شْیذ چوراى اَّاز -لرستاى -گیالى

 254-355 صٌعتی شیراز -صٌعتی سٌْذ -کردستاى -صٌعتی اصهْاى

ِ صکٌعتی   -شْیذ هذًی آرربایجکاى  -هشْذ یفردٍس   خَاجک

 -شکْیذ بْشکتی   -سوٌاى -رازی -هازًذراى -یطَس يیرالذیًص

 ارٍهیِ -شیراز -صٌعتی شاّرٍد

055-354 

 -حککین سکبسٍاری   -بکَعلی سکیٌا   -اراک -السّرا -خلیج فارس

 یسد -شْیذ باٌّر کرهاى -خَارزهی
4555-054 

 +4554 سیستاى ٍ بلَچستاى -بیرجٌذ

 - ًشذُ اًذاهسال ّیچ یک از داًشااّْای ایراى حایس رتبِ  حقَق 7
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 يستيػلَم ز 8

 کطاٍرزي ٍ جٌگلداري

 154-255 تبریس -کردستاى

-تْکراى  -شکیراز  -شکْرکرد  -شْیذ بْشکتی  -صٌعتی اصهْاى

 ارٍهیِ
055-354 

هحقک    -لرسکتاى  –گکیالى   -بَعلی سکیٌا   -هشْذ یفردٍس

 شْیذ چوراى اَّاز -شْیذ باٌّر کرهاى -رازی-اردبیلی
054+ 

 ػلَم بیَلَشيکي

 154-255 تبریس -کردستاى

 -تْکراى  -شکیراز  -شکْرکرد  -شْیذ بْشکتی  -صٌعتی اصهْاى
 ارٍهیِ

055-354 

-لرسکتاى -خَارزهی –گیالى  -بَعلی سیٌا  -هشْذ یفردٍس

 شْیذ چوراى اَّاز -شْیذ باٌّر کرهاى -رازی -هحق  اردبیلی
054+ 

 ػلَم ٍرزضي

 154-255 تبریس -کردستاى

 354-055 ارٍهیِ -تْراى -شیراز -شْرکرد -شْیذ بْشتی

 -لرسکتاى -خَارزهی –گیالى  -بَعلی سیٌا  -هشْذ یفردٍس

 شْیذ چوراى اَّاز -شْیذ باٌّر کرهاى -رازی -هحق  اردبیلی
054+ 

 ػلَم داهپسضکي

 154-255 تبریس -کردستاى

 354-055 ارٍهیِ -تْراى -شیراز -شْرکرد -صٌعتی اصهْاى

 -هحقک  اردبیلکی   -لرسکتاى  -بَعلی سیٌا  -هشْذ یفردٍس

 شْیذ چوراى اَّاز -شْیذ باٌّر کرهاى -رازی
054+ 

 فیسيک ٍ ًجَم ػلَم فیسيکي 9

 024-055 صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

 054-155 آرربایجاى هذًی شْیذ

 154-255 لرستاى -کردستاى -کاشاى

صکٌعتی   -اردبیلکی هحق   -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر

 یاسَج -تبریس -شریف
355-254 

صکٌعتی   -شْیذ چوکراى اّکَاز   -صٌعتی اصهْاى -گیالى -هراغِ

 تْراى -صٌعتی شیراز-شیراز -شاّرٍد
055-354 

 -حککین سکبسٍاری   -داهغکاى  -بَعلی سیٌا -فردٍسی هشْذ

 -سکوٌاى -رازی -هازًکذراى  -ًصکیرالذیي طَسکی   خَاجِ صٌعتی

 ارٍهیِ-شْیذ رجایی -شْیذ بْشتی -کرهاىشْیذ باٌّر 

4555-054 

سیسکتاى ٍ  -خکَارزهی  -بیرجٌکذ  -اراک -السّکرا  -خلیج فارس

 یسد -بلَچستاى
4554+ 
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9 
 ػلَم فیسيکي

 )اداهِ(

 ضیوي

 024-055 صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

 054-155 آرربایجاى هذًی شْیذ

 154-255 لرستاى -کردستاى -کاشاى

صکٌعتی   -هحق  اردبیلکی  -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیرکبیر

 یاسَج -تبریس -شریف
355-254 

-شکْرکرد  -شْیذ چوراى اَّاز -صٌعتی اصهْاى -گیالى -هراغِ

 تْراى -صٌعتی شیراز-شیراز -صٌعتی شاّرٍد
055-354 

 -حککین سکبسٍاری   -داهغکاى  -بَعلی سیٌا -فردٍسی هشْذ

 -سکوٌاى  -رازی -هازًکذراى -ًصکیرالذیي طَسکی   صٌعتی خَاجِ

 ارٍهیِ -شْیذ رجایی -شْیذ بْشتی -شْیذ باٌّر کرهاى

4555-054 

سیسکتاى ٍ  -خکَارزهی  -بیرجٌکذ  -اراک -السّکرا  -خلیج فارس

 یسد -بلَچستاى
4554+ 

زيست،  ضٌاسي، هحیط زهیي

 ػلَم دريايي

 024-055 صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

 154-255 لرستاى -کردستاى -کاشاى

 254-355 تبریس -هحق  اردبیلی

صکٌعتی  -شْرکرد -شْیذ چوراى اَّاز -صٌعتی اصهْاى -گیالى

 تْراى -شیراز -شاّرٍد
055-354 

 -حککین سکبسٍاری   -داهغکاى  -بَعلی سیٌا -فردٍسی هشْذ

شکْیذ   -شکْیذ بْشکتی   -شْیذ باٌّر کرهکاى  -رازی -هازًذراى

 ارٍهیِ-رجایی

4555-054 

 +4554 یسد -سیستاى ٍ بلَچستاى-خَارزهی -بیرجٌذ -خلیج فارس

 رياضیات ٍ آهار

 024-055 بابل یرٍاًیًَش یصٌعت

 054-155 شْیذ هذًی آرربایجاى

 154-255 لرستاى -کردستاى -کاشاى

صکٌعتی   -هحق  اردبیلکی -علن ٍ صٌعت ایراى -صٌعتی اهیر کبیر

 یاسَج -تبریس -شریف
355-254 

 -شکْرکرد  -اَّاز ذچوراىیشْ -صٌعتی اصهْاى -گیالى -هراغِ

 تْراى -صٌعتی شیراز -شیراز -صٌعتی شاّرٍد
055-354 

ِ صکٌعتی   -داهغکاى  -بکَعلی سکیٌا   -فردٍسی هشْذ  خَاجک

شکْیذ بکاٌّر    -سکوٌاى  -رازی -هازًکذراى  -یطَسک  يیرالذیًص

 ارٍهیِ -شْیذ بْشتی -کرهاى

4555-054 

سیسکتاى ٍ   -خکَارزهی  -بیرجٌکذ  -اراک -السّکرا  -خلیج فارس

 یسد -بلَچستاى
4554+ 
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 154-255 داًشااُ تْراى -علَم پسشکی ایراى رٍاًطٌاسي 12

 ياجتواػ ػلَم 11

 جغرافیا

 054-155 شیراز

 254-355 شْیذ بْشتی

 +354 تْراى -فردٍسی هشْذ

 جاهؼِ ضٌاسي

 054-155 شیراز

 254-355 شْیذ بْشتی

 +354 تْراى -فردٍسی هشْذ

-بیي هطالؼات ٍ سیاست

 الولل

 054-155 شیراز

 254-355 شْیذ بْشتی

 +354 تْراى -هشْذفردٍسی 

 رساًِ ٍ ارتباطات
 054-155 شیراز

 +354 تْراى -فردٍسی هشْذ

 
 

 

 


