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647263386280جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايازاد
700163076010جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايازاد
640361776080جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايازاد
651260145800جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايازاد
669465236450جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايازاد
593137182770جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايازاد
794145523100حقوق جزاوجرم شناسیازاد
842046122980حقوق جزاوجرم شناسیازاد

636031191730حقوق جزاوجرم شناسیرزمنده
767145203170حقوق جزاوجرم شناسیازاد
754648543700علوم ومعارف نهج البالغهازاد
617847584150علوم ومعارف نهج البالغهازاد
681244943500علوم ومعارف نهج البالغهازاد
625548874300علوم ومعارف نهج البالغهازاد
649066376700علوم قران وحدیثازاد
832557184600علوم قران وحدیثازاد
838062245300علوم قران وحدیثازاد
634451234600علوم قران وحدیثازاد
587928841600علوم ومعارف نهج البالغهازاد
603646814100علوم قران وحدیثازاد
627549634400شیمی -شیمی فیزیکازاد
596050644680شیمی -شیمی فیزیکازاد
589851994900شیمی -شیمی فیزیکازاد
556847364380شیمی -شیمی فیزیکازاد
590050604700شیمی -شیمی فیزیکازاد
634853414910شیمی -شیمی فیزیکازاد
530224661250شیمی -شیمی فیزیکازاد
638360595920شیمی -شیمی الیازاد
584759475990شیمی -شیمی الیازاد
664252834700شیمی -شیمی الیازاد
825161925310شیمی -شیمی الیازاد
710463596040شیمی -شیمی الیازاد
647050774480شیمی -شیمی الیازاد
622752424820شیمی -شیمی الیازاد
671260605780شیمی -شیمی الیازاد
544864436870شیمی -شیمی تجزیه ازاد
649253924920شیمی -شیمی تجزیه ازاد
604959665930شیمی -شیمی تجزیه ازاد
559446184200شیمی -شیمی تجزیه ازاد
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655349624280شیمی -شیمی تجزیه ازاد
479351275270شیمی -شیمی تجزیه ازاد
791453844300شیمی -شیمی معدنی ازاد
683048634020شیمی -شیمی معدنی ازاد
689650794300شیمی -شیمی معدنی ازاد
717450504140شیمی -شیمی معدنی ازاد
589950464680شیمی -شیمی معدنی ازاد
361424141900ریاضی گرایش جبرازاد
410227922230ریاضی گرایش جبرازاد
440027272010ریاضی گرایش جبرازاد
362726352210ریاضی گرایش جبرازاد
388127882320ریاضی گرایش جبرازاد
332834833550ریاضی گرایش جبرازاد

519742263810نانوفیزیکرزمنده
895054293920نانوفیزیکازاد
721051244230نانوفیزیکازاد
871159314740نانوفیزیکازاد
927461424800نانوفیزیکازاد
549447494430نانوفیزیکازاد
542143423880فیزیکازاد
485749925050فیزیکازاد
478739563600فیزیکازاد
505329582060فیزیکازاد
471150535200فیزیکازاد
493740433660فیزیکازاد
459742774140فیزیکازاد
487228762020فیزیکازاد
440831772650فیزیکازاد
495137603250فیزیکازاد
456746954750فیزیکازاد
403933473050فیزیکازاد
407128172280فیزیکازاد
414836593450فیزیکازاد
670766326600نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
667353274750نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
720253744590نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
673252544620نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
736566276310نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
784852594150نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
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598361706250نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
571737662930نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
664235332200نانوشیمی گرایش نانوموادمعدنیازاد
687349324100مهندسی برق گرایش قدرتازاد
589344143780مهندسی برق گرایش قدرتازاد
552547174370مهندسی برق گرایش قدرتازاد
589853815160مهندسی برق گرایش قدرتازاد
583847334260مهندسی برق گرایش قدرتازاد
625744463670مهندسی برق گرایش قدرتازاد
622049954470مهندسی برق گرایش قدرتازاد
501436813110مهندسی برق گرایش قدرتازاد
508538923380مهندسی برق گرایش قدرتازاد
545047854500مهندسی برق گرایش کنترلازاد
597447954290مهندسی برق گرایش کنترلازاد
512055755770مهندسی برق گرایش کنترلازاد
723440322660مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولیدازاد
877056204270مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولیدازاد
642051884660مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولیدازاد
766235801830مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي گرایش مکاازاد
732942782970مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي گرایش مکاازاد
564241363490مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي گرایش مکاازاد
689740712860مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
657835622270مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
692738702560مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
724247213640مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
613535282410مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
651149074220مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
551436212810مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
550929831900مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژيازاد
660335352220مهندسی معدن گرایش اکتشافازاد
800159635090مهندسی معدن گرایش استخراجازاد
688131281520مهندسی معدن گرایش استخراجازاد
589447994330مهندسی کامپیوترگرایش مهندسی نرم افزارازاد
556950734860مهندسی کامپیوترگرایش مهندسی نرم افزارازاد
597836062590مهندسی کامپیوترگرایش مهندسی نرم افزارازاد
503151355180مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعیازاد
623146974040مهندسی شیمیازاد
632148784260مهندسی شیمیازاد
602549374470مهندسی شیمیازاد
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499441163740مهندسی شیمیرزمنده

619254285100مهندسی شیمیازاد
683748093940مهندسی شیمیازاد
623449504400مهندسی شیمیازاد
724352954460مهندسی شیمیازاد
646836342420مهندسی شیمیازاد
704561045700علوم وفناوري نانوگرایش نانوالکترونیکازاد
699250454210علوم وفناوري نانوگرایش نانوالکترونیکازاد
926348793000علوم وفناوري نانوگرایش نانوالکترونیکازاد
592337722850علوم وفناوري نانوگرایش نانوالکترونیکازاد
810262815500بیابان زداییازاد
756670936890بیابان زداییازاد
839361305160بیابان زداییازاد
863863855420بیابان زداییازاد

562145144040بیابان زداییرزمنده
675957035250ابخیزداريازاد
676950484310ابخیزداريازاد
581361056230ابخیزداريازاد
776350593900زبان وادبیات فارسیازاد
763251674110زبان وادبیات فارسیازاد
757065346090زبان وادبیات فارسیازاد
783654594440زبان وادبیات فارسیازاد
727750184050زبان وادبیات فارسیازاد
733353294470زبان وادبیات فارسیازاد

583842713600زبان وادبیات فارسیرزمنده
602037592790زبان وادبیات عربازاد
591052244930زبان وادبیات عربازاد
649857155380زبان وادبیات عربازاد
569850344750زبان وادبیات عربازاد
590259786010زبان وادبیات عربازاد
572257915820زبان وادبیات عربازاد
553133602430زبان وادبیات عربازاد
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