
نارهت هاگشناد

شزومآ عماج هناماس
يليصحتلا غراف يارب مزال سورد و سرد عون

۱۳۹۶/۰۳/۰۹ :نامز - ۰۹:۰۲

۲ زا۱ : هحفص۵۷۸ :شرازگ هرامش

۳۹۱-۱ : دورو مرتهتسويپان دشرا يسانشراك : عطقم

۳۹۱-۱ : نوناق لامعا مرتاه هرود هيلک : هرود

يسرد ياه همانرب هيلک : همانرب عونتسيز طيحم : هدكشناد

۳۲ : يليصحتلا غراف دحاو دادعت لقادحتسيز طيحم شزوماوتيريدم يزيرهمانرب : يشزومآ هورگ

۳۲ : يليصحتلا غراف دحاو دادعت رثكادحتسيز طيحم شزومآ- تسيز طيحم : هتشر

یناربج سورد
 :هورگ سرد عون

یناربج
-- : سورد ندنارذگ مرت لقادح تیدودحم٠ :ذخا لباق دحاو لقادح٠ :ذخا لباق سرد لقادح

-- : سورد ندنارذگ مرت رثكادح تیدودحم١٢ :ذخا لباق دحاو رثكادح٦ :ذخا لباق سرد رثكادح

سرد مانسرد هرامش
 دحاو

لك

 دحاو

یلمع
سرد عون

 دید زا سرد عون

هیرهش

 مرت

ذخا

 تیولوا

ذخا
ذخا تیعضو

 تیعضو

سرد

 هدهاشم

 رد

قیبطت

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠اه متسیس لیلحتو هیزجت٨٢_٠٤_٠١٦

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠تالامتحا و رامآ٨٢_٠٤_٠٢٤

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠تیریدم و ىزیر همانرب ینابم٨٢_٠٤_٠٢٩

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢١یسانشكاخ٨٢_٠٤_٠٣٧

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠یصصخت نابز٨٢_٠٤_٠٥٦

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠قیقحت شور٨٢_٠٤_٠٥٩

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠تسیز طیحم ناوت یبایزرا٨٢_٠٤_١٠٦

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠یسانش نیمز٨٢_٠٢_١٢٨

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠تسیز طیحم تخانش٨٢_٠٤_١٣٠

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠یمومع یسانش موب٨٢_٠٤_١٥٣

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠تسیز طیحم قوقح و یقوقح نیناوق٨٢_٠٤_١٥٤

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢١ىریوصت نایب هاگراك٨٢_٠٤_١٧٩

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربجGIS٢١ و رود زا شجنس ینابم٨٢_٠٤_١٨٠

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠نیمز یسانش تخیر٨٢_٠٤_٢٠٩

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠یسانش بآ و میلقا٨٢_٠٤_٢١٠

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠یهایگ یسانش موب٨٢_٠٤_٢١١

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠شحو تایح یسانش موب٨٢_٠٤_٢١٢

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠یناسنا یسانش موب٨٢_٠٤_٢١٣

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢١رتویپماك دربراك٨٢_٠٤_٢١٤

هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢١ىرادرب هشقن٨٢_٠٤_٢١٥

٨٢_٠٤_٢١٦
 و لماع دنفادپ رد یتسیز طیحم ینابم

لماعریغ
هلبلاعفىرابجاریغیناربجیناربج٢٠

-- : سورد ندنارذگ مرت لقادح تیدودحم١٦ :ذخا لباق دحاو لقادح٧ :ذخا لباق سرد لقادحیلصا :هورگ سرد عونیلصا سورد

-- : سورد ندنارذگ مرت رثكادح تیدودحم١٦ :ذخا لباق دحاو رثكادح٧ :ذخا لباق سرد رثكادح

سرد مانسرد هرامش
 دحاو
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 دحاو
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سرد عون

 دید زا سرد عون

هیرهش

 مرت

ذخا

 تیولوا

ذخا
ذخا تیعضو

 تیعضو

سرد

 هدهاشم

 رد

قیبطت

هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایلصا٢٠تسیز طیحمرب هعسوت تارثا یبایزرا٨٢_٠٤_٠٠١

هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایلصا٣٠تسیز طیحم ىاهیگدولآ لرتنك و تخانش٨٢_٠٤_١٥٥

٨٢_٠٤_١٧٤
 و یبآ( ناریا یعیبط ىاه متسیس موب

)یكشخ
هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایلصا٣٠

٨٢_٠٤_١٧٥
 و ىزیر همانرب ىاه كینكت و اه شور

تسیز طیحم تیریدم
هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایلصا٢٠

٨٢_٠٤_١٧٦
 تیریدم و ىزیر همانرب ردGIS دربراك

تسیز طیحم
هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایلصا٢٠

هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایلصا٢٠نیمزرس ىامیس یسانش موب٨٢_٠٤_١٧٨

هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایلصا٢٠تسیز طیحم و مالسا٨٢_٠٤_١٨١



نارهت هاگشناد

شزومآ عماج هناماس
يليصحتلا غراف يارب مزال سورد و سرد عون

۱۳۹۶/۰۳/۰۹ :نامز - ۰۹:۰۲

۲ زا۲ : هحفص۵۷۸ :شرازگ هرامش

۳۹۱-۱ : دورو مرتهتسويپان دشرا يسانشراك : عطقم

۳۹۱-۱ : نوناق لامعا مرتاه هرود هيلک : هرود

يسرد ياه همانرب هيلک : همانرب عونتسيز طيحم : هدكشناد

۳۲ : يليصحتلا غراف دحاو دادعت لقادحتسيز طيحم شزوماوتيريدم يزيرهمانرب : يشزومآ هورگ

۳۲ : يليصحتلا غراف دحاو دادعت رثكادحتسيز طيحم شزومآ- تسيز طيحم : هتشر

یصاصتخا سورد
 :هورگ سرد عون

یصاصتخا
-- : سورد ندنارذگ مرت لقادح تیدودحم٨ :ذخا لباق دحاو لقادح٤ :ذخا لباق سرد لقادح

-- : سورد ندنارذگ مرت رثكادح تیدودحم٨ :ذخا لباق دحاو رثكادح٤ :ذخا لباق سرد رثكادح

سرد مانسرد هرامش
 دحاو

لك

 دحاو

یلمع
سرد عون

 دید زا سرد عون

هیرهش

 مرت

ذخا

 تیولوا

ذخا
ذخا تیعضو

 تیعضو

سرد

 هدهاشم

 رد

قیبطت

هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایصاصتخا٢٢)١( تسیز طیحم شزومآ هاگراك٨٢_٠٤_١٥٨

٨٢_٠٤_١٦٧
 طیحم شزومآ ىاه كینكت و اه شور

تسیز
هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایصاصتخا٢٠

هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایصاصتخا٢٠تسیز طیحم شزومآ و تاعالطا ىروانف٨٢_٠٤_١٦٨

هلبلاعفىرابجایصصخت و یلصایصاصتخا٢٢)٢( تسیز طیحم شزومآ هاگراك٨٢_٠٤_١٨٩

یباختنا سورد
 :هورگ سرد عون

ىرایتخا
-- : سورد ندنارذگ مرت لقادح تیدودحم٢ :ذخا لباق دحاو لقادح١ :ذخا لباق سرد لقادح

-- : سورد ندنارذگ مرت رثكادح تیدودحم٢ :ذخا لباق دحاو رثكادح١ :ذخا لباق سرد رثكادح

سرد مانسرد هرامش
 دحاو

لك

 دحاو

یلمع
سرد عون

 دید زا سرد عون

هیرهش

 مرت

ذخا

 تیولوا

ذخا
ذخا تیعضو

 تیعضو

سرد

 هدهاشم

 رد

قیبطت

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠تسیز طیحم تیریدم ىاهماظن٨٢_٠٤_١٠٨

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠اه بالات تیریدم٨٢_٠٤_١١٢

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠ اهكراپ تیریدم و ىزیر همانرب٨٢_٠٤_١٤٧

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠تسیز طیحم و ىژرنا٨٢_٠٤_١٦٠

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠یشزومآ تیریدم و ىزیر همانرب ینابم٨٢_٠٤_١٦٩

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠نارحب تیریدم ینابم٨٢_٠٤_١٧٢

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠تسیز طیحمداصتقا٨٢_٠٤_١٩٣

هلبلاعفىرابجاریغیصصخت و یلصاىرایتخا٢٠رظنم ىزیر همانرب ینابم٨٢_٠٤_١٩٩

همان نایاپ
 نایاپ :هورگ سرد عون

همان
-- : سورد ندنارذگ مرت لقادح تیدودحم٦ :ذخا لباق دحاو لقادح١ :ذخا لباق سرد لقادح

-- : سورد ندنارذگ مرت رثكادح تیدودحم٦ :ذخا لباق دحاو رثكادح١ :ذخا لباق سرد رثكادح

سرد مانسرد هرامش
 دحاو

لك

 دحاو

یلمع
سرد عون

 دید زا سرد عون

هیرهش

 مرت

ذخا

 تیولوا

ذخا
ذخا تیعضو

 تیعضو

سرد

 هدهاشم

 رد

قیبطت

هلبلاعفىرابجاهمان نایاپهمان نایاپ٦٠همان نایاپ٨٢_٢٠_٠٠٢

هلبلاعفىرابجاهمان نایاپهمان نایاپ٦٠همان نایاپ٨٢_٠٤_٠٧٢


