تیر ماٌ 9911
عىًان کىفراوس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

استان/ياحد

زمان

واسوشدّای ًَیي تحمیك دس عولیات دس صٌعت
عوشاى ،ایوٌی ٍ عولىشد
جایگاُ التصاد ،هذیشیت ٍ حساتذاسی دس تَلیذ هلی
ًمص آداب ٍ اًذیطِ اسالهی دس سضذ ٍ تعالی اخاللی جاهعِ
علَم ٍ هٌْذسی واهپیَتش ٍ ساهاًِ ّای َّضوٌذ

لضٍیي
اسدتیل
وشهاًطاُ
لن
تْشاى هشوضی

ًیوِ اٍل تیشهاُ
ًیوِ اٍل تیشهاُ
ًیوِ اٍل تیشهاُ
ًیوِ اٍل تیشهاُ
ًیوِ اٍل تیشهاُ

هذیشیت هحیظ صیست ٍ تَسعِ پایذاس
آییي سیاست ٍسصی دس اًذیطِ ٍ عول
ضیوی اص پظٍّص تا فٌاٍسی
هغالعات صتاى ٍ ادتیات هلل
یافتِ ّای سٍاًطٌاسی ٍ علَم تشتیتی

آرستایجاى ضشلی
وشهاى
اصفْاى
علَم ٍ تحمیمات تْشاى
هشوضی

ًیوِ دٍم تیشهاُ
ًیوِ دٍم تیشهاُ
ًیوِ دٍم تیشهاُ
ًیوِ دٍم تیشهاُ
ًیوِ دٍم تیشهاُ

مرداد ماٌ 9911
عىًان کىفراوس
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

استان/ياحد

تثییي حمَق ضْشًٍذی ٍ اتعاد آى اص هٌظش فمِ ،حمَق ٍ علَم اًساًی
وطاٍسصی پایذاس ٍ اهٌیت غزایی
تشتیت تذًی ،تغزیِ ٍ عة ٍسصضی
جایگاُ هذیشیت دس واسآفشیٌی ٍ تَسعِ
یافتِ ّای جذیذ دس هٌْذسی واهپیَتش ٍ فٌاٍسی اعالعات
تْساصی صیشساختْا ،اتٌیِ تاسیخی ٍ هیشاث فشٌّگی
پظٍّطْای ًَیي دس علَم داهپضضىی ٍ داهپشٍسی
ایذُ ّای ًَیي دس علَم سفتاسی
هثاحج ًَیي دس صیست ضٌاسی ٍ صیست فٌاٍسی
واستشد سیاضیات دس علَم ٍ هٌْذسی

وْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ
علَم ٍ تحمیمات تْشاى
ًجف آتاد
هاصًذساى
ّوذاى
سوٌاى
وشدستاى
خشاساى سضَی
چْاسهحال ٍ تختیاسی
گیالى

زمان
ًیوِ اٍل هشدادهاُ
ًیوِ اٍل هشدادهاُ
ًیوِ اٍل هشدادهاُ
ًیوِ اٍل هشدادهاُ
ًیوِ اٍل هشدادهاُ
ًیوِ دٍم هشدادهاُ
ًیوِ دٍم هشدادهاُ
ًیوِ دٍم هشدادهاُ
ًیوِ دٍم هشدادهاُ
ًیوِ دٍم هشدادهاُ

شهریًر ماٌ 9911
عىًان کىفراوس
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

هعواسی ،ضْشساصی ٍ ٌّش اسالهی
تَهی ساصی ،تِ سٍصسساًی ٍ واسآهذی هذیشیت آهَصضی دس ساصهاًْای آهَصضی
واستشد هیىشٍتیَلَطی ٍ علَم سلَلی هلىَلی دس صٌعت ٍ پضضىی
واسوشد سٍاًطٌاسی دس تَسعِ جَاهع ٍ واّص آسیة ّای اجتواعی
پظٍّص دس علَم اًساًی تا سٍیىشد علَم اسالهی
هذیشیت هٌاتع آب تا سٍیىشد واّص آالیٌذُ ّا
هذیشیت دس ّضاسُ سَم تا سٍیىشد تَسعِ هحَس
هغالعات جذیذ دس واسآفشیٌی ٍ هذیشیت وسة ٍ واس
اًشطی ٍ آب
هثاحج ًَیي دس فیضیه ًظشی ٍ واستشدی

استان/ياحد
آرستایجاى ضشلی
وشهاًطاُ
صًجاى
ایالم
تْشاى ضوال
اصفْاى
وشهاى
سوٌاى
اسدتیل
آرستایجاى غشتی

زمان
ًیوِ اٍل ضْشیَس
ًیوِ اٍل ضْشیَس
ًیوِ اٍل ضْشیَس
ًیوِ اٍل ضْشیَس
ًیوِ اٍل ضْشیَس
ًیوِ دٍم ضْشیَس
ًیوِ دٍم ضْشیَس
ًیوِ دٍم ضْشیَس
ًیوِ دٍم ضْشیَس
ًیوِ دٍم ضْشیَس

مهرماٌ 9911
عىًان کىفراوس
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41

استان/ياحد

ًمص داًص هذیشیت دس پیطشفت ٍ تَسعِ
ضْش َّضوٌذ ٍ ایٌتشًت اضیا
پظٍّص ّای ساّثشدی دس حمَق ٍ سیاست
سٍاًطٌاسی ،هطاٍسُ ٍ صیستي تا ویفیت
پظٍّطْای ًَیي دس هٌْذسی هىاًیه ٍ هىاتشًٍیه
سٍیىشدّای ًَیي دس حَصُ حساتذاسی ٍ اهَس هالی
فٌاٍسیْای ًَیي دس اوتطاف ،استخشاج ٍ فشاٍسی هَاد هعذًی
ساّىاسّای تَسعِ ووی ٍ ویفی دس حَصُ ًفت ،گاص ٍ پتشٍضیوی
تَهگشدی ٍ تَسعِ گشدضگشی
عوشاى ،هعواسی ٍ ضْشساصی پایذاس

تْشاى ضوال
لضٍیي
فاسع
اصفْاى
تْشاى غشب
گلستاى
هشوضی
وْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ
گیالى
خشاساى سضَی

زمان
ًیوِ اٍل هْشهاُ
ًیوِ اٍل هْشهاُ
ًیوِ اٍل هْشهاُ
ًیوِ اٍل هْشهاُ
ًیوِ اٍل هْشهاُ
ًیوِ دٍم هْشهاُ
ًیوِ دٍم هْشهاُ
ًیوِ دٍم هْشهاُ
ًیوِ دٍم هْشهاُ
ًیوِ دٍم هْشهاُ

آباوماٌ 9911
استان/ياحد

عىًان کىفراوس

زمان

41
42
43
44
45

حمَق تغثیمی
ًمص هغالعات تاسیخی ٍ پظٍّطْای ادتی دس تَسعِ فشٌّگی
هذیشیت آب ٍ سیالب ٍ ًمص آى دس تَسعِ وطاٍسصی
پظٍّطْای ًَیي دس هٌْذسی هىاًیه ٍ علَم َّا فضا
ًمص هحَسی هٌْذسی صٌایع دس تحَل ٍ تَسعِ

اسدتیل
ًجف آتاد
لشستاى
علَم ٍ تحمیمات تْشاى
تْشاى جٌَب

ًیوِ اٍل آتاًواُ
ًیوِ اٍل آتاًواُ
ًیوِ اٍل آتاًواُ
ًیوِ اٍل آتاًواُ
ًیوِ اٍل آتاًواُ

46
47
48
49
51

واسوشدّای علَم سٍاًطٌاسی دس ایجاد استثاط سالن ٍ تَسعِ پایذاس جاهعِ
تیاًیِ گام دٍم اًمالب
واستشدّای فٌاٍسی ًاًَ دس علَم ٍ هٌْذسی
ًمص عوشاى ،هعواسی ٍ اًشطیْای ًَیي دس صٌعت ساختواى
پظٍّص هسالِ هحَس دس حَصُ علَم اًساًی

خشاساى ضوالی
وْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ
آرستایجاى ضشلی
وشهاًطاُ
هاصًذساى

ًیوِ دٍم آتاًواُ
ًیوِ دٍم آتاًواُ
ًیوِ دٍم آتاًواُ
ًیوِ دٍم آتاًواُ
ًیوِ دٍم آتاًواُ

آذرماٌ 9911
عىًان کىفراوس
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61

واستشد هحاسثات ٍ آهاس دس علَم ٍ هٌْذسی
پظٍّص ّای واستشدی دس تشتیت تذًی ٍ هذیشیت ٍسصضی
تاصُ ّای سٍاًطٌاختی واستشدی
ًمص هذیشیت آهَصضی دس احشتخطی ًظام آهَصش ٍ پشٍسش
جایگاُ حمَق دس تَسعِ ٍ تعالی جاهعِ
پظٍّطْای ًَیي دس علَم ٍ هٌْذسی وطاٍسصی
دیي پظٍّی ٍ پظٍّص دس علَم لشآى ٍ حذیج
هثاحج ًَیي دس هعواسی ٍ ضْشساصی پایذاس
ضیوی ٍ واستشدّای آى دس صٌایع
واستشد صیست ضٌاسی ٍ صیست فٌاٍسی دس علَم پضضىی

استان/ياحد
علَم ٍ تحمیمات تْشاى
گلستاى
وشهاًطاُ
آرستایجاى غشتی
تْشاى هشوضی
الثشص
لن
ّوذاى
تْشاى ضشق
تْشاى پضضىی

زمان
ًیوِ اٍل آرسهاُ
ًیوِ اٍل آرسهاُ
ًیوِ اٍل آرسهاُ
ًیوِ اٍل آرسهاُ
ًیوِ اٍل آرسهاُ
ًیوِ دٍم آرسهاُ
ًیوِ دٍم آرسهاُ
ًیوِ دٍم آرسهاُ
ًیوِ دٍم آرسهاُ
ًیوِ دٍم آرسهاُ

دی ماٌ 9911
عىًان کىفراوس
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71

استان/ياحد

سًٍذّای ًَیي تحلیل دادُ
وطاٍسصی ٍ تَسعِ پایذاس
پظٍّص ّای واستشدی دس ضیوی ٍصٌایع ضیویایی
یافتِ ّای ًَیي دس هٌْذسی عوشاى ٍ ساصُ
آیٌذُ پظٍّی دس صٌعت ،تجاست ٍ التصاد دسیا
فضای هجاصی ،فشصتْا ٍ تْذیذّا
پظٍّص دس اًذیطِ ،فشٌّگ ،تاسیخ ٍ توذى اسالهی
ساّىاسّای هذیشیت تْیٌِ هالی ٍ التصاد پَیا
افك ّای ًَیي دس هٌْذسی تشق ،واهپیَتش ٍضثىِ ّای َّضوٌذ
سٍیىشدّای ًَیي دس آهَصش صتاى ٍ صتاى ضٌاسی واستشدی

لضٍیي
خَصستاى
تْشاى هشوضی
ًجف آتاد
ّشهضگاى
ٍاحذ الىتشًٍیىی
خشاساى سضَی
تْشاى هشوض
فاسع
تْشاى جٌَب

زمان
ًیوِ اٍل دی هاُ
ًیوِ اٍل دی هاُ
ًیوِ اٍل دی هاُ
ًیوِ اٍل دی هاُ
ًیوِ اٍل دی هاُ
ًیوِ دٍم دی هاُ
ًیوِ دٍم دی هاُ
ًیوِ دٍم دی هاُ
ًیوِ دٍم دی هاُ
ًیوِ دٍم دی هاُ

بهمه ماٌ 9911
عىًان کىفراوس
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81

استان/ياحد

ًگشش ّای ًَیي دس پشستاسی ٍ هشالثت ّای پضضىی
هغالعات سیاسی ٍ حمَق تیي الولل
ایذُ ّای ًَیي دس ساصُ ّای تتٌی
ًمص هذیشیت دس سًٍك تَلیذ تا تاویذ تش هٌاعك وَیشی
ًمص اًشطی ٍ تَسعِ پایذاس دس سًٍك تَلیذ تا هحَسیت گام دٍم اًمالب
ًوا ٍ ًظش ،الگَّای هعواسی ٍ ضْشساصی اسالهی-ایشاًی
هحاسثات ًشم ،سیستن ّای َّضوٌذَّ ،ش هصٌَعی
یافٌِ ّای ًَیي دس صهیي ضٌاسی ٍ علَم جغشافیایی
تاصُ ّای هٌْذسی پضضىی ٍ هٌْذسی تافت
هٌْذسی ًساجی ٍ تَسعِ ووی ٍ ویفی صٌعت پَضان

تْشاى پضضىی
الثشص
اصفْاى
خشاساى جٌَتی
سوٌاى
صًجاى
هاصًذساى
سیستاى ٍ تلَچستاى
تْشاى جٌَب
یضد

زمان
ًیوِ اٍل تْوي هاُ
ًیوِ اٍل تْوي هاُ
ًیوِ اٍل تْوي هاُ
ًیوِ اٍل تْوي هاُ
ًیوِ اٍل تْوي هاُ
ًیوِ دٍم تْوي هاُ
ًیوِ دٍم تْوي هاُ
ًیوِ دٍم تْوي هاُ
ًیوِ دٍم تْوي هاُ
ًیوِ دٍم تْوي هاُ

اسفىد ماٌ 9911
عىًان کىفراوس
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91

دستاٍسدّای ًَیي دس داهپضضىی ٍ تْذاضت هَاد غزایی
پظٍّطْای واستشدی دس هٌْذسی تشق ٍ ًمص آى دس تَسعِ فٌاٍسی
فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی دس هٌْذسی عوشاى ٍ ساصُ
پظٍّطْای واستشدی دس حَصُ هذیشیت ٍ سفتاس ساصهاًی
پظٍّطْای واستشدی دس علَم ٍسصضی ٍ تشتیت تذًی
آیٌذُ پظٍّی دس سیاست،حمَق ٍ سٍاتظ تیي الولل
ضیالت ،هحیظ صیست ٍ وسة ٍ واس دس حَصُ خلیج فاسع
التصاد داًص تٌیاى ،سًٍك تَلیذ ،تَسعِ پایذاس
یافتِ ّای ًَیي دس هٌْذسی ضیوی ٍ صٌایع پتشٍضیوی
واسوشدّای سٍاًطٌاسی ٍ هطاٍسُ دس واّص آسیثْای اجتواعی

استان/ياحد
علَم ٍ تحمیمات تْشاى
هشوضی
تْشاى غشب
سیستاى ٍ تلَچستاى
تْشاى هشوضی
ّوذاى
تَضْش
فاسع
خَصستاى
سٍدّي

زمان
ًیوِ اٍل اسفٌذ هاُ
ًیوِ اٍل اسفٌذ هاُ
ًیوِ اٍل اسفٌذ هاُ
ًیوِ اٍل اسفٌذ هاُ
ًیوِ اٍل اسفٌذ هاُ
ًیوِ دٍم اسفٌذ هاُ
ًیوِ دٍم اسفٌذ هاُ
ًیوِ دٍم اسفٌذ هاُ
ًیوِ دٍم اسفٌذ هاُ
ًیوِ دٍم اسفٌذ هاُ

