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komakmemar.ir 

 به صورت طبقه بندی شده 9911مام جشوات کارشناسی ارشد معماری سال ت

الهای بزای کسانی که رتبه های تک رقمی می خواهند موثزتزین جشوات کنکور س
گذشته،رتبه های بزتز همه اس این محصول استفاده کزده اند.بزای اطالعات بیشتز 

  کنید بزرسی را  توضیحات

https://komakmemar.ir/shop/architectural-leaflets/
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ثب خزیذ هجوَػِ جشٍات وٌىَر ارؽذ هؼوبری دیگز ًگزاى اتالف ٍلت در پیذا وزدى هٌبثغ در فضبی هجبسی ٍ 

السم  1399ًجبؽیذ .ؽوب ّوِ ی جشٍات ٍ آسهَى ّب ٍ ّزآًچِ وِ ثزای وبرؽٌبعی ارؽذ هؼوبری  …عبیز 

 . ّغت را ثِ صَرت یىجب هی تَاًیذ داؽتِ ثبؽیذ

 

 

https://komakmemar.ir/shop/architectural-leaflets/
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 وٌىَر ارؽذ هؼوبری

 درن ػوَهی هؼوبری

 حبهذ ایزاًؾبّی( / 1پزعپىتیَ ٍ عبیِ )

 حبهذ ایزاًؾبّی( / 2پزعپىتیَ ٍ عبیِ )

 حبهذ ایزاًؾبّی( / 3پزعپىتیَ ٍ عبیِ )

 ًىبت عبیِ ٍ پزعپىتیَ / حبهذ ایزاًؾبّی

 آهَسػ پزعپىتیَ

 درن ػوَهی هؼوبری / ػلی عجبعجبیی

 خالصِ ی اس وتبة اس سهبى ٍ هؼوبری

 وتبة پیبم ًَر ٌّذعِ هٌبظز ٍ هزایب )ٍیضُ هٌْذعی هؼوبری( / ٍحیذ افؾیي هْز

 خالصِ ی وتبة فضب ، سهبى هؼوبری
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 هؼوبری / اًتؾبرات پبرعِوتبة درن ػوَهی 

 ثب پبعخٌبهِ تؾزیحی اس هٌْذط ػلی ػغگزی 1389عَالْبی درن ػوَهی هؼوبری عبل 

عَال درن ػوَهی هؼوبری ّوزا ثب پبعخٌبهِ ) ًوًَِ عَاالت آسهًَْبی عزاعزی ٍ  1655

 ( آسهبیؾی

 هجبًی ًظزی هؼوبری / دوتز هْذی حجت

 هؼوبری ٍ عجیؼت حوشُ ًضاد

 ػوَهی هؼوبری / داًیبل ػلی هذدًىتِ درن  100

 خالصِ هجبحث هجبًی ًظزی هؼوبری / رٍؽٌه رٍؽٌبیی
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 تبریخ

 هؼوبری اعالهی

 عَال آؽٌبیی ثب هؼوبری اعالهی/ اعبتیذ:الَاهی پٌبُ 59

 درعٌبهِ هؼوبری اعالهی / آیذیي جَاًی

 جشٍُ وبهل هؼوبری اعالهی / ًغین ػغگزی

 /آوبدهی تخصصی هؼوبریدوتز هتذیي ( / 2هؼوبری اعالهی )

 دوتز هتذیي /پزدیظ ٌّزّبی سیجب( / 2هؼوبری اعالهی )

 خالصِ وتبة عجه ؽٌبعی هؼوبری اعالهی دوتز پیزًیب

 تبریخ هؼوبری ایزاى وؾَرّبی اعالهی / احوذ غالهی

 هؼوبری اعالهی ایزاى / هٌْذط هزادی

 جشٍُ هؼوبری اعالهی / دوتز هتذیي

 دٍرُ اعالهی / هحوذ یَعف ویبًیثزخی ًىبت هؼوبری ایزاى 
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 هؼوبری اعالهی دوتز پیزًیب

 (2جشٍُ تبیپ ؽذُ ٍ وبهل ؽذُ دوتز هتذیي )

 هؼوبری هؼبصز

 خالصِ وتبة هؼوبری هؼبصز غزة تبلیف اهیز ثبًی هغؼَد

 خالصِ وتبة هؼٌب در هؼوبری غزة / دوتز هْزداد لیَهی

 هؼوبری ایزاى پظ اس اعالم / هٌْذط فزؽیذ فمیْی

 هؼوبر هؼبصز / دوتز خَؽٌَیظ

 هؼوبری ؽْزعبسی لزى ثیغتن / هٌْذط الدى اػتضبدی

 هؼوبری هؼبصز / دوتز حمیز

 هؼوبری هؼبصز ایزاى / آوبدهی تخصی هؼوبری

 ثیبى هختصزی اس هؼوبری هؼبصز ایزاى

 دوتز ػبهزی -دوتز افؾیي هْز -آؽٌبیی ثب هؼوبری هؼبصز / دوتز احوذی
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 ایوبى رئیغیهؼوبری هؼبصز / دوتز 

 آؽٌبیی ثب هصبدیك هؼوبری ایزاى ٍ جْبى / اًتؾبرات وٌىبػ

 )هؼوبری هؼبصز ایزاى(ثزگزفتِ اس وتبة هؼوبری هؼبصز ایزاى دوتز ثبًی هغؼَد ٍ جشٍُ دوتز حبهذ وبهل ًیب

 هؼوبری هؼبصز/ دوتز ویبًی

 هؼوبری هؼبصز/ ػلی ػغگزی

 هؼوبری هؼبصز غزة / جشٍُ

 1غزة / اهیز ثبًی هغؼَدخالصِ وتبة هؼوبری 

 2خالصِ وتبة هؼوبری غزة / اهیز ثبًی هغؼَد

 3خالصِ وتبة هؼوبری غزة / اهیز ثبًی هغؼَد

 4خالصِ وتبة هؼوبری غزة / اهیز ثبًی هغؼَد

 1خالصِ تبریخ هؼبصز/ هحوذ هغؼَد 

 2خالصِ تبریخ هؼبصز/ هحوذ هغؼَد 
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 3خالصِ تبریخ هؼبصز/ هحوذ هغؼَد 

 یزاى / دوتز لجبدیبىهؼوبری هؼبصز ا

 هؼوبری ٍ ؽْزعبسی ایزاى

 هغؼَد هحوذ دوتز –هؼوبری هؼبصز 

 / جذیذ ٍیزایؼ–هجبًی ٍ هفبّین در هؼوبری هؼبصز غزة 

 جشٍُ تبریخ هؼوبری جْبى ٍ هؼبصز / هبًب لبثَعی

 جشٍُ وبهل ؽذُ ٍ ثغیبر ػبلی تبریخ هؼوبری هؼبصز

 هؼوبری جْبى

 الدى اػتضبدیدوتز ( / 1خالصِ هؼوبری جْبى )

 دوتز الدى اػتضبدی( / 2خالصِ هؼوبری جْبى )

 تغت تبریخ هؼوبری جْبى ّوزاُ ثب پبعخٌبهِ 284

 تبریخ ٌّذ چیي صاپي در یه ًگبُ / هجتجی هْزػلی
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 جذٍل خالصِ هؼوبری جْبى

 آؽٌبیی ثب هصبدیك هؼوبری ایزاى ٍ جْبى

 آؽٌبیی ثب هؼوبری جْبى آیذیي جَاًی

 جْبى / سارعًىبت هْن هؼوبری 

 هؼوبری جْبى / هزوش هؼوبری ایزاى

 تبریخ هؼوبری جْبى / اًتؾبرات پبرعِ

 جشٍُ تبریخ هؼوبری جْبى ٍ هؼبصز / هبًب لبثَعی

 خالصِ تبریخ جْبى

 تصبٍیز ثٌبّبی تبریخ هؼوبری جْبى
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 هؼوبری هٌظز

 ػلل پیذایؼ ثبؽ ّبی تبریخی ایزاى / دوتز هتذیي

 ایزاى ٍ جْبى / دوتز هتذیيتبریخ ثبؽ ٍ هٌظز در 

 هؼوبری هٌظز/ اهیزػلی سیٌتی

 درن ػوَهی هٌظز / هحوَد ًضاد ایَاًخبًِ هؼوبر

 ًىبت هْن وتبة ثبؽ ّبی ایزاى /دوتز ًؼیوب

 ًضاد هحوَدی ّبدی هٌْذط –ثبؽ ایزاًی توثیلی اس ثْؾت / دوتز هجتجی اًصبری 

 هؼوبری ثب عجیؼت در گذر سهبى / ّوب ثْجْبًی

 ؼوبری هٌظز / هْزاس ّؾتجشٍُ ه

 هجبًی عزاحی هٌظز / دوتز هٌصَری

 پیزًیب  ثبؽ ّبی ایزاًی/

 جشٍُ تبریخ ثبؽ ٍ هٌظز در هؼوبری / هتذیي



emar.irmomakk 

12 
 

 جشٍُ عزاحی هٌظز/ هٌصَری

 درن هٌظز /هزین اوجزیبى

 هٌظز / الدى اػتضبدی

 هٌظز/ دوتز ػظوتی

 هجوَػِ هجبحث تئَری هؼوبری هٌظز/ جبٍداًی

 ػوزاى خبًِ/  حغیٌی هزین –جشٍُ هٌظز 

 پبٍرپَیٌت هٌظز

 /هجوَػِ همبالت / چیغتی هٌظز ؽْزی / خبعزُ، َّیت، هٌظز؛ ًمؼ ػٌبصز هٌظز در تؾىیل َّیت ؽْز

 عزاحی ثب عجیؼت در هؼوبری/ هٌظز سیبرتی/ عیز تحَل هفَْم عجیؼت در غزة هغیحی

 ثبؽ ایزاًی

 همبلِ اس اعتبد هٌصَری 15
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 سثبى

 اًگلیغی هٌبعت ثزای وٌىَر وبرؽٌبعی ارؽذجذٍل لغبت 

 504جذٍل لغبت 

 ّوزاُ ثب هثبل ّبی هتؼذد 504وتبة آهَسػ 

 لغت پزوبرثزد در اًگلیغی 1100

 87ٍاصگبى وٌىَرّبی عزاعزی وبرؽٌبعی ارؽذ عبل ّبی گذؽتِ اسعبل 

 تغت ّبی گزاهز

 خالصِ ًىبت گزاهزی / اعتبد تمی سادُ

 هؼوبری، عزاحی، هؼوبری هٌظز ٍاصگبى عجمِ ثٌذی ؽذُ گزایؼ

 تحلیل ٍ پبعخبًبهِ عَاالت گزاهز سثبى اًگلیغی هؼوبری

 آهَسػ گزاهز

 هتي تخصصی سثبى هؼوبری
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 چىیذُ ای اس ًىتِ ّب ٍ گزاهز سثبى اًگلیغی ثِ سثبى ؽیزیي فبرعی

 گزاهز لغبت تخصصی هؼوبری ثِ صَرت تصَیزی

 توبم لغبت تخصصی هؼوبری

 گزاهزیخالصِ هجوَػِ ًىبت 

 سثبى ػوَهی دوتزی

 وتبة سثبى تخصصی هجوَػِ هؼوبری / اًتؾبرات پبرعِ

 وتبة سثبى ػوَهی / اًتؾبرات پبرعِ

 ثزرعی لغبت وٌىَر ّبی گذؽتِ در وتت ٍاصگبى

 (3-2-1هتي ّبی تخصصی هؼوبری )

 گبًِ درن هغلت 13هْبرت ّبی 

 ثِ رٍػ وذیٌگ 504آهَسػ 

 ثِ ّوزاُ هؼبًی فبرعی ثِ ؽىلی جذاة 504لیغت آهَسػ ولوبت 
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 ثِ رٍػ ًَیي یبدگیزی 504

 ارؽذ وبرؽٌبعی ثزای هٌبعت سثبى لغبت  فلؼ وبرت

 جشٍُ آهَسػ گزاهز / گشیٌِ آخز

 جشٍُ وبهل آهَسػ گزاهز

 ػٌبیت پَر( / 1آهَسػ گزاهز )

 ػٌبیت پَر( / 2آهَسػ گزاهز )

 ػٌبیت پَر( / 3آهَسػ گزاهز )

 (1اًگلیغی تصَیزی )آهَسػ یبدگیزی 

 (2آهَسػ یبدگیزی اًگلیغی تصَیزی )

 (1آهَسػ سثبى ػوَهی )

 (2آهَسػ سثبى ػوَهی )

 (3آهَسػ سثبى ػوَهی )
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 (4آهَسػ سثبى ػوَهی )

 فبیل پبٍرپَیٌت آهَسػ گزاهز / عٌجؼ

 سثبى تخصصی هؼوبری / ػلن ٍ صٌؼت

 91-90-89-88-87توبم لغبت سثبى در عبلْبی 

 تخصصی داًؾگبُ تْزاى لغبت ٍ تغت سثبى

 في عبختوبى

 عبسُ ٍ ایغتبیی

 هؼیبرّبی ثزای عزاحی ٍ عبخت ثٌبّبی ثلٌذ / دوتز گالثچی

 همبٍهت هصبلح / دوتز فیزٍسی

 هؼوبری آروی تبیپی / هزوش هؼوبری ایزاى

 آهَسُ ّبی اس عبسُ ّبی عجیؼی ، درط ّبیی ثزای هؼوبراى / وتبیَى تمی سادُ

 عبختوبى / دوتز گالثچی في  عبختوبى ثتٌی ثب رٍیىزد ایغتبیی ٍخالصِ ًىبت عزاحی 
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 اعتبتیه وبرثزدی ثزای داًؾجَیبى هؼوبری/ اًتؾبرات داًؾگبُ تْزاى

 عبسُ ّبی ثتٌی / هٌْذط احغبى عزٍػ ًیب

 عیغتن ّبی عبختوبًی / هحوَد گالثچی

 درعٌبهِ عبسُ در هؼوبری/ هزوش هؼوبری

 ّبی ًَیي در اجزای پَعتِ ّبی گٌجذی لبلت ّبة هتىت ثزَّا ، پیؾزفت

 وتبة فٌبٍری ّبی ًَیي عبختوبًی

 ضزٍرت ثْزُ گیزی اس فٌبٍری ّبی ًَیي عبختوبًی / دوتز گالثچی

 جشٍُ ًبًَ / هزوش هؼوبری

 ًبًَ فٌبٍری در هؼوبری ٍ فٌبٍری عبختوبى / دوتز عزٍػ ًیب

زیت پزٍصُ ٍ عبخت ( راٌّوب ثزای وٌىَر آسهَى ٍرٍری دٍرُ ّبی دوتزی ) هٌْغی ٍ هذیزیت عبخت ، هذی

 وبرؽٌبعی ارؽذ

 عبختوبًْبی ثلٌذ ) هجبًی عزاحی ، عزاحی هفَْهی ( / دوتز عؼیذ عؼیذی پَر
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 عبسُ ّبی هؾجه فضبیی / هصغفی ثذالی

 ای  عیغتن ّبی عبسُ

 وتبة درٍط فٌی عبختوبى / اًتؾبرات پبرعِ

 پلْبی ایزاى ٍ جْبى / دوتز گالثچی

 ایغتبیی / هحوذ وشاسیجشٍُ 

 ظزاحی عبختوبى در ثزاثز سلشلِ ثزای هؼوبراى / هحوَد گالثچی

 فٌبٍری ّبی ًَیي عبختوبًی / عیذ جَاد عجبعجبیی

 عبختوبى ّبی چگًَِ ػول هیىٌٌذ / عیٌب ؽزیفی

 عیغتن ّبی عبختوبًی / عیٌب ؽزیفی

 تغت ایغتبیی / دوتز عزٍػ ًیب 97فیلن 

 10تب  1/ جلغبت  جشٍُ ایغتبیی دوتز فبعوی

 ایغتبیی ٍ في عبختوبى / دوتز عزٍػ ًیب
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 عبسُ ّبی لَعی / خبًِ ػوزاى

 عبسُ ّبی خزپبیی / خبًِ ػوزاى

 عبسُ ّبی وبثلی / خبًِ ػوزاى

 عبسُ ّبی غؾبیی / خبًِ ػوزاى

 پَعتِ / خبًِ ػوزاى

 خبًِ ػوزاى/  1عبسُ ّبی ٍرق تب ؽذُ 

 خبًِ ػوزاى/  2عبسُ ّبی ٍرق تب ؽذُ 

 بسُ ّبی عبلی / خبًِ ػوزاىع

 تغت ّبی تبلیفی عجبعجبیی

 ًظزیِ ّبی ًَیي در هذیزیي پزٍصُ / حبهذ ایزاًؾبّی

 عَاالت فٌبٍریْبی ًَیي عبختوبًی / عیذ جَاد عجبعجبیی

 عبختوبى ّبی ثلٌذ / دوتز عؼیذ عؼیذی پَر
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 هشایب ٍ هؼبیت عبختوبى ّبی فلشی

 جَادعجبعجبییعَاالت عبسُ ّبی پَعتِ ای / عیذ 

 ػٌبصز جشییبت عبختوبًی /عیذ جَاد عجبعجبیی

 عبسُ عبختوبًْبی ثلٌذ /عیذ جَاد عجبعجبیی

 هؼوبری دیجیتبل / عیذ جَاد عجبعجبیی

 عزاحی لزسُ ای / دوتز فبعوی

 هصبلح ٍ عبسُ ّی ثلٌذ / دوتز گالثچی ٍ دوتز عزٍػ ًیب

 جشییبت ارتمب دٌّذُ هؼوبری / دوتز عزٍػ ًیب

 ّبی ثلٌذ / دوتز عزٍػ ًیب عبختوبى

 عَال ایغتبیی / دوتز عزٍػ ًیب 135

 دوتز عزٍػ ًیب(/ 1في عبختوبى )

 دوتز عزٍػ ًیب(/ 2في عبختوبى )
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 دوتز عزٍػ ًیب(/ 3في عبختوبى )

 ًبًَ فٌبٍری در هؼوبری ٍهٌْذعی

 عبختوبى / دوتز عزٍػ ًیب

 عبسُ ّبی وؼ ثغتی / دوتز عزٍػ ًیب

 عزٍػ ًیب هغبلؼبت هَردی / دوتز

 ًوًَِ عَاالت ًبًَ فٌبٍری / دوتز عزٍػ ًیب

 عجیؼت هٌجغ الْبم / / دوتز عزٍػ ًیب

 جشییبت عزاحی لزسُ ای / دوتز عزٍػ ًیب

 ثزدار ثزآیٌذ تجشیِ / دوتز عزٍػ ًیب

 تؼبدل / دوتز عزٍػ ًیب

 تغت ّبی ایغتبیی ٍ في عبختوبى / دوتز عزٍػ ًیب

 یبتىیِ گبُ ٍاتصبالت / دوتز عزٍػ ً
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 گؾتبٍر / دوتز عزٍػ ًیب

 ًیب عزٍػ دوتز/   هجحث تىیِ گبُ ّب

 دوتز عزٍػ ًیب( / 1ایغتبیی )

 دوتز عزٍػ ًیب( / 2ایغتبیی )

 عیٌب ؽزیفی( / 1عیغتن ّبی عبختوبًی در هؼوبری )

 عیغتن ّبی عبختوبًی

 عیٌب ؽزیفی( / 2در هؼوبری )

 عزاحی عبختوبى ّبی ثتٌی

 عیٌب ؽزیفی

 فٌبٍریْبی ًَیي

 عبختوبًی / عیٌب ؽزیفی

 عزاحی فٌی ٍ اجشای عبختوبى / عیٌب ؽزیفی
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 عزاحی لزسُ ای ثزای هؼوبری / عیٌب ؽزیفی

 عبختوبى ّبی فَالدی / عیٌب ؽزیفی

 عبسُ ّبی پبرچِ ای وؾؾی / عیٌب ؽزیفی

 هؼوبری ٍ عبخت ٌّزّبی هجوَػِ/  هؼوبری ارؽذ وبرؽٌبعی آسهَى آهبدگی تبلیفی  تغت124هجوَػِ 

 پی ٍ پی عبسی / هزتضی خزعٌذ

 گشیٌِ ای عیغتن ّبی وبثلی / هزتضی خزعٌذ 4عَاالت 115

 آهبدُ عبسی وبرگبُ ، ػولیبتی خبن / هزتضی خزعٌذ

 عیغتن ّبی عبختوبًی / عبسُ ّبی پٌَهبتیه / هزتضی خزعٌذ

 عبسُ ّبی لَعی / هزتضی خزعٌذ

 عبسُ ّبی تٌغگزیتی / هزتضی خزعٌذ

 هزتضی خزعٌذ عبسُ ّبی پبرچِ ای /

 دیَار / هزتضی خزعٌذ
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 تٌظین ؽزایظ هحیغی

 اللین ٍ اثٌیِ عٌتی ایزاى / دوتز لجبدیبى

 خالصِ وتبة اللین ی هؼوبری /هزتضی وغوبیی

 خالصِ وتبة اللین ٍ هؼوبری هزتضی وغوبیی / ّیال پشؽه هٌؼ

 خالصِ وتبة تٌظین ؽزایظ هحیغی سّزا لیبثىلَ

 هزادیتٌظین ؽزایظ هحیغی / عبعبى 

 جشٍُ تٌظین ؽزایظ هحیغی سّزا لیبثىلَ

 لجبدیبى دوتز  جشٍُ اللین اثٌیِ عٌتی

 جشٍُ تبعیغبت ًَر ٍ صذا . لیبثىلَ

 خالصِ اللین ٍهؼوبری وغوبیی

 عزهبیؼ غیز فؼبل / ایشدی

 هؼوبری ّوغبس ثب اللین / دوتز راسجَیبى
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 خالصِ وتبة تٌظین عبعبى هزادی

 عبهبًِ خَرؽیذی ایشدی

 ؽزایظ هحیغی دوتزثْشادیتٌظین 

 تبعیغبت

 ًؼییي هحذٍدُ سهبًی آعبیؼ حزارتی ثزای ؽْز تجزیش / دوتز ؽبّیي حیذری

 دهبی آعبیؼ حزارتی هزدم ؽْز تْزاى /دوتز ؽبّیي حیذری

 ؽجیِ عبسی ثبم ّب راّىبر ثزرعی دلیك تبثیزات دهبیی در هحیغی هجبسی / دوتز ؽبّیي حیذری

 الىتزیىی سّزا لیبثىلَخالصِ وتبة رٍؽٌبیی 

 جشٍُ ًَر / سّزا لیبثىلَ

 پٌجزُ ، وبرثٌذ ًَر در هؼوبری/ دوتز ؽبّیي حیذری

 رٍؽْبی تخویي هحذٍدُ آعبیؼ حزارتی / دوتز سّزا لیبثىلَ

 هجبًی فیشیه عبختوبى ) آوَعتیه ( سّزا لیبثىلَ
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 ثزرعی اللین ٍ اثٌیِ عٌتی / فزساد ثْوٌؼ

 هٌْذط حویذرضب ایشدی( / 1تبعیغبت هىبًیىی )

 تبعیغبت هىبًیىی علغبى دٍعت

 ًوَدار تبعیغبت

 تبعیغبت هىبًیىی عبختوبى / هٌْذط اهیذی

 خالصِ وتبة اوَعتیه لیبثىلَ

 تبعیغبت الىتزیىی / ّذایتی

 تبعیغبت الىتزیىی / ایشدی

 تبعیغبت هىبًیىی / ثیضى فز

 تبعیغبت هىبًیىی / ایشدی

 جبًی خالصِ تبعیغبت هىبًیىی / دوتز

 ػٌبصز جشئیبت
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 ػٌبصز ٍ جشئیبت عبختوبًی / دوتز جَاد عجبعجبیی

 ػٌبصز جشییبت ٌّزعتبى

 1جشٍُ ػٌبصز جشییبت عبختوبًی

 2جشٍُ ػٌبصز جشییبت عبختوبًی

 فٌبٍری ًبًَ در هؼوبری

 عبسُ در هؼوبری

 فٌبٍر ًبًَ / هحوذ وشاسی

 عبختوبًْبی ثتٌی / گالثچی

 1ؽٌبخت هَاد ٍ هصبلح 

 2اد ٍ هصبلح ؽٌبخت هَ

 55ًؾزیِ 

 ( 20تب  1همزرات هلی عبختوبى ) هجحث 
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اهب ثخؼ ٍیضُ ایي پىیج آسهَى ّبی عبلْبی گذؽتِ هؼوبری ّوزاُ ثب پبعخٌبهِ هیجبؽذ ّوچٌیي آسهَى 

ّبی آسهبیؾی هزوش هؼوبری ایزاى، پبرعِ،هذرعبى ؽزیف،اوغیي،ایَاًخبًِ،عبسهبى عٌجؼ،هبّبى ًیش در ایي 

 ثبؽذپىیج هَجَد هی 

ثخؼ هزثَط ثِ هؾبٍرُ ، ًحَُ هغبلؼِ صحیح ٍ هٌبثغ هٌبعت ثزای وٌىَر وبرؽٌبعی ارؽذ هؼوبری ًیش لزار 

 ثب ثزخَرد ًحَُ  ثِ ػٌَاى هثبل یه فبیل .دادُ ؽذُ اعت وِ اس ثخؼ جذاة ٍ هفیذ ایي پىیج هی ثبؽذ 

هغبلؼِ در هبُ ّبی پبیبًی+صحجت ّبی اًگیشؽی+ؽزح تبثیز هؼذل در رتجِ  ًحَُ+جلغِ در ٍ لجل وٌىَر آسهَى

رعتوی لزار دادُ ؽذُ  ثبثه هٌْذط جٌبة تَعظ …ثٌذی ًْبیی+تبثیز درٍط خبؿ هثل سثبى در تزاس ًْبیی ٍ 

ّوچٌیي جذٍل ّبی ثزًبهِ ریشی ّفتگی ،   اعت وِ ثغیبر هیتَاًذ در جْت هَفمیت داٍعلت هَثز ثبؽذ

وٌىَر هؼوبری ًیش لزار دار وِ ّوِ ثزای ًشدیه تز ؽذى داٍعلت وٌىَر ثِ ًتیجِ دلخَا هیتَاًذ ثغیبر  راٌّوبی

 . هَثز ثبؽذ

 1399عبل  ووه هؼوبر پىیج عالیی جشٍات وٌىَر : وبرؽٌبعی ارؽذ هؼوبری

 اعبتیذ آهَسػ : ثْتزیي اعبتیذ ػلوی آهَسؽی وؾَر
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