هدارک السم جْت ثبت ًام
بدٍى آسهَى سال 95

1
2

کارداًی ًاپیَستِ

کارداًی پیَستِ

کارضٌاسی ًا پیَستِ

کارضٌاسی پیَستِ

تزبیت هعلن آهَسش دیٌی عزبی

تزبیت بدًی

تزبیت هعلن ٍ سباى ادبیات فارسی

تزبیت هعلن سباى ٍ ادبیات فارسی

علوی کاربزدی حسابداری

(پذیزش با آسهَى)

(پذیزش با آسهَى)

علَم تزبیتی هدیزیت بزًاهِ

سباى ٍادبیات فارسی -ادبیات

سباى ٍ ادبیات فارسی

ریشی آهَسضی

تطبیقی (فارس -عزبی)

تزبیت بدًی ٍ علَم ٍرسضی –

علَم تزبیتی آهَسش ٍپزٍرش

سباى ٍادبیات فارسی

هدیزیت ٍبزًاهِ ریشی تزبیت بدًی

پیص دبستاًی ٍدبستاًی

3

تزبیت هعلن آهَسش علَم تجزبی

ًقطِ کطی هعواری  -هعواری

علوی ٍ کاربزدی حسابداری

رٍاًطٌاسی اصالح تزبیت

حسابداری

4

تزبیت هعلن آهَسش ٍ پزٍش ابتدائی

ساختواى کارّای عوَهی ساختواى

هٌْدسی علَم ٍ صٌایع غذایی

سیست ضٌاسی گیاّی

تزبیت بدًی – هدیزیت ٍرسضی

-1هدرک تحصیلی پایِ (فٌی یا کارداًص

5

تزبیت هعلن آهَسش سباى اًگلیسی

هکاًیک خَدرٍ -هکاًیک خَدرٍ

هٌْدسی اجزایی عوزاى

هدیزیت صٌعتی

ٍیا هدرک کارداًی ٍ کارضٌاسی ) بِ ّوزاُ

6

علَم قزآًی _تزبیت هعلن قزآى کزین

ساخت ٍتَلید قالبساسی

حقَق قضایی -علَم ثبتی

هدیزیت اهَر باًکی

2سزی کپی

7

اهَر تزبیتی

صٌایع فلشی – صٌایع فلشی

هٌْدسی آبیاری

هٌْدسی کاهپیَتزً -زم افشار

-2عکس  3* 4پطت ًَیسی ضدُ  6قطعِ

8

اهَر باًکی

الکتزٍتکٌیک – بزق صٌعتی

هٌْدسی تکٌَلَصی هعواری

 -3اصل ضٌاسٌاهِ عکس دار بِ ّوزاُ 2

9

حسابداری

کاهپیَتزً -زم افشار کاهپیَتز

هٌْدسی تکٌَلَصی هکاًیک خَدرٍ

سباى ٍ ادبیات فارسی

10

اهَر دٍلتی

ساخت تَلید هاضیي افشار

هٌْدسی تکٌَلَصی بزق -قدرت

علَم قضایی

الکتزًٍیک – الکتزًٍیک عوَهی

آهَسش دیٌی عزبی

سزی کپی استوام صفحات آى
-4اصل کارت هلی بِ ّوزاُ دٍ سزی کپی
اس آى( بِ صَرت پطت ٍ رٍ )
-5یک عدد پَضِ سادُ
– 7پزیٌت ثبت ًام
 -8تائیدیِ تحصیلی
ضوارُ تواس -4225770-4228070:
0242-4220157
09363806570-09123424467
آدرس  :خدابٌدُ  ،ابتدای جادُ
خدابٌدُ -سًجاى جٌب ستاد فزهاًدّی

11

تزبیت بدًی  -هدیزیت

12

تکٌَلَصی تَلیدات گیاّی

13

تکٌَلَصی آبیاری

14

هاضیي ّای کطاٍرسی -هکاًیشاسیَى
هاضیٌْای کطاٍرسی

15

کارداى فٌی صٌایع غذایی

16

تکٌَلَصی هاضیي ّای کطاٍرسی

17

علوی کاربزدی بزق قدرت

18

کارداى فٌی بزق  -الکتزًٍیک

19

کارداى فٌی عوزاى  -رٍساسی راُ

20

کارداى فٌی عوزاى  -سیز ساسی راُ

ثبت ًام در سایت :

21

کارداى فٌی عوزاى  -عوزاى رٍستایی

/http://www.azmoon.org

22

کارداى فٌی عوزاى  -پل ساسی ابٌیِ فٌی

آدرس سایت داًطگاُ :

23

علوی کاربزدی ضْزساسی

24

هعواری

25

کارداى فٌی ضیوی -عولیات پتزٍضیوی

26

علوی کاربزدی ًزم افشار کاهپیَتز

27

تزبیت هعلن آهَسش ریاضی

ًیزٍی اًتظاهی  ،داًطگاُ آساداسالهی ٍاحد
خدابٌدُ

www.khaiu.ac.ir

لیست رضتِ ّای داًطگاُ آساد

اسالهی ٍاحد خدابٌدُ

کارضٌاسی ارضد

28

تکٌَلَصی هَاد غذایی

29

کارداى فٌی هکاًیک  -تاسیسات

30

کارداى فٌی بزق  -تاسیسات

31

حقَق قضایی -علَم ثبتی

دکتزی

هٌْدسی تکٌَلَصی الکتزًٍیک

آهَسش ٍپزٍرش ابتدائی
هٌْدسی تکٌَلَصی ًزم افشار
کاهپیَتز

هتزجوی سباى اًگلیسی

حسابداری

