
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 تالاقم لاسرا ناوخارف

 نیمجنپ و تسیب ،ناریا رتویپماک نمجنا و ناریا تعنص و ملع هاگشناد كرتشم يراکمه اب
 لحم رد 1398 لاس هام يد 12 و 11 خیرات رد ناریا رتویپماک نمجنا یللملا نیب سنارفنک
 و ملع هاگشناد .دش دهاوخ رازگرب ناریا تعنص و ملع هاگشناد رتویپماک یسدنهم هدکشناد
 عیانص اب يوق رایسب يراکمه لیلد هب هاگشناد نیا .دش سیسات 1308 لاس رد ناریا تعنص
 و يژولونکت و ملع رد ورشیپ هاگشناد ناونع هب ناریا رد نونک ات سیسات ودب زا فلتخم
 تعنص و ملع هاگشناد هک تسا يدنسرخ ثعاب .دوش یم هتخانش هدبز نیسدنهم تیبرت
 ،رظن لدابت يارب یتصرف ندرک مهارف و مرتحم نیسدنهم و نیققحم ینابزیم راختفا ناریا
 نیا رد ار رتویپماک یسدنهم و مولع فلتخم ياه هزوح رد نیصصختم يوگتفگ و ثحب
 .دراد ربتعم رایسب سنارفنک

 زا ینابیتشپ ،الاب ياهداد لدابت خرن اب رایس ياه هکبش هب یسرتسد يارب نوزفازور ياضاقت
 روهظ رد یمهم رایسب لماع دیدج ياهداد تامدخ ياهسیورس و دیدج ياه کیفارت عاونا
 لسن ياههکبش نوزفا زور تیمها هب هجوت اب .دنشابیم نآ ياروام و مجنپ لسن ياههکبش
 ياروام و مجنپ لسن ياههکبش ،لاسما سنارفنک یملع هنیمز ،IT تعنص دربشیپ رد دعب
 رد لاعف مرتحم نیققحم زا .تسا هدش نییعت ،اهدربراک و زاسدنمناوت ياهيروانف -نآ
 ياههکبش هنیمز رد لاعف نیققحم زا هژیو هب رتویپماک یسدنهم و مولع فلتخم ياههزوح
 یللملا نیب سنارفنک نیمجنپ و تسیب هب ار دوخ تالاقم هک دوش یم توعد دعب لسن
	 .دنیامن لاسرا ناریا رتویپماک نمجنا

 :يراختفا ياسؤر
 يرکاذ یلعرابج رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد سیئر
 یبیبح رفعج رتکد
 ناریا رتویپماک نمجنا سیئر
 :سنارفنک سیئر
 یناریزا يربکا دمحا رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد

 :سنارفنک ریبد
 یلگدیب ییانیم زورهب رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد

 :سنارفنک یملع ریبد
 یفیرش نسحم رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد

 یملع ياهروحم ناریبد

 :1 روحم یملع ریبد
 ییولانآ یضترم رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد
  :2 روحم یملع ریبد
 شورفراب هداز هللادبع دمحا رتکد
 ریبک ریما یتعنص هاگشناد
  :3 روحم یملع ریبد
 يدابآمیحر رقوم یلع رتکد
 فیرش یتعنص هاگشناد
 :4 روحم یملع ریبد
 یناهاک نسحم رتکد
 دهشم یسودرف هاگشناد
 :5 روحم یملع ریبد
 يراسنوخ دمحا رتکد
 نارهت هاگشناد
 :6 روحم یملع ریبد
 یمگزا یهللادبع دمحم رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد
 :7 روحم یملع ریبد
 یباسح نیهاش رتکد
 فیرش یتعنص هاگشناد
 :8 روحم یملع ریبد
 يرواگنک اضردمحم رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد
  :9 روحم یملع ریبد
 ینامحر نامکرت لداع رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد
  :10 روحم یملع ریبد
 ینایرس نسحم رتکد
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد
  :11روحم یملع ریبد
 راوزبس يدارم رهچونم رتکد
 نارهت هاگشناد
 
 

 دعب لسن ياههکبش :1 روحم
 رازفامرن یسدنهم :2 روحم
 تابساحم :3 روحم
 هداد مولع :4 روحم
 یعیزوت ياههناماس :5 روحم
 رتویپماک تینما :6 روحم
 رتویپماک يرامعم :7 روحم
 یتخانش ياههناماس :8 روحم
 یعونصم شوه :9 روحم
 لانگیس شزادرپ :10 روحم
 يرتویپماک ياهيزاب :11 روحم

 

 csicc2020.iust.ac.ir :سنارفنک تیاسبو
 02173225300 :نفلت                    csicc2020@iust.ac.ir :لیمیا

 

 قلطم دهاج اضردمحم رتکد :یلام روما ریبد

 یهللاتیب مکاح رتکد ،یکلم يراظتنا اضر رتکد :ییارجا ریبد

 يدحوم بنیز رتکد ،یلضاف يدهم رتکد :یمومع طباور ریبد

 هزنم ینیسحریما رتکد ،ینیزم رصان رتکد :تاراشتنا ریبد

 ینامحر نیسح رتکد ،ینایتشآ دادرهم رتکد :تیاسبو ریبد

 روپعراز یسیع رتکد ،یمکح لاصو رتکد :اههاگراک ریبد
 یتحالف رجاه رتکد :هاگشیامن ریبد
 نوحشم مشاه سدنهم :یلخاد یگنهامه لوئسم


