
 

 ()ترم سوم-991حقوق ثبتی کاردانی حرفه ای برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور 

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 مصطفی زارعی 13:00 18/10/1400 اجرای مفاد اسناد رسمی 1

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 2

 ابراهیم شریف نژاد 11:00 19/10/1400 1حقوق ثبت اسناد 3

 رغممریم اسپ 11:00 20/10/1400 2حقوق مدنی 4

 مصطفی زارعی 13:00 21/10/1400 4حقوق مدنی 5

 ابراهیم شریف نژاد 13:00 22/10/1400 3حقوق جزای عمومی 6

 11:00 23/10/1400 2متون فقه 7

 

 عقیل خرم آبادی

 مصطفی زارعی 13:00 25/10/1400 1حقوق بین الملل عمومی 8

 مصطفی زارعی 11:00 27/10/1400 1قوق بین الملل خصوصیح 9

 ابراهیم شریف نژاد 11:00 28/10/1400 بایسته های حقوق جزای اختصاصی 10

 علیرضا بهمن نژاد 13:00 29/10/1400 1آئین دادرسی کیفری 11

 جعفر زنگویی 11:00 30/10/1400 زبان پیش 12

 طیبه جعفریان 10:30 04/11/1400 )متمرکز(خدمات الکترونیک  13

 بیژن ستوده 10:30 06/11/1400 )متمرکز(کارآفرینی  14

 حسین مردانی 10:30 07/11/1400 )متمرکز(اخالق اسالمی  15



 

 )ترم دوم(992دانی حسابداری مالی برنامه امتحانی کار

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ت آزمونشان در سامانه ذکر شده اس "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 وحید جمالی 13:00 18/10/1400 حسابداری شرکتهای غیر سهامی 1

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 2

 سکینه بارانی لقب 11:00 20/10/1400 اقتصاد کالن 3

 ساناز بختیاری نسب 13:00 22/10/1400 روش های آماری 4

 ابوالقاسم حداد 11:00 25/10/1400 اصول حسابرسی 5

 عبدالصمد خسروی 13:00 27/10/1400 سیستم سفارشات خرید و انبارداری 6

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی  7

 )جبرانی(
 وحید جمالی 11:00 28/10/1400

 جعفر زنگویی 13:00 29/10/1400 زبان خارجی عمومی 8

 معصومه خورده بین 11:00 30/10/1400 زبان تخصصی مالی  9

 محمود صفایی 12:00 02/11/1400 )متمرکز (دانش خانواده و جمعیت  10

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 11

 )متمرکز(
 انجعفری طیبه 12:00 07/11/1400



 

 )ترم سوم( 991حسابداری برنامه امتحانی کاردانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 )سامانه آزمون متمرکز( ره ملینام کاربری و رمز عبور : شما

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 طیبه جعفریان 11:00 20/10/1400 کاربرد رایانه در حسابداری 1

 عبدالمهدی حیدری 13:00 21/10/1400 مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 2

 ساناز بختیاری نسب 13:00 22/10/1400 روش های آماری 3

 سیما جعفری 13:00 25/10/1400 شرکتهای سهامیحسابداری  4

 اعظم استوار 11:00 27/10/1400 1حسابداری بهای تمام شده  5

 بیژن ستوده 13:00 27/10/1400 مبانی سازمان و مدیریت 6

 امین قامتی مجرد 13:00 29/10/1400 مدیریت مالی 7

 معصومه خورده بین 11:00 30/10/1400 زبان تخصصی مالی 8

 محمود صفایی 12:00 02/11/1400 )متمرکز (دانش خانواده و جمعیت  9

 طیبه جعفریان 10:30 04/11/1400 )متمرکز(خدمات الکترونیک  10

 بیژن ستوده 10:30 06/11/1400 )متمرکز(کارآفرینی 11



 

 )ترم چهارم(982دانی حسابداری برنامه امتحانی کار

 شماره ملی(aAه دانشجویی ، رمز عبور : )نام کاربری : شمار bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 حسین قایدی مجرب 11:00 18/10/1400 حسابداری مالی 1

 سکینه بارانی لقب 11:00 20/10/1400 اقتصاد کالن 2

 عبدالمهدی حیدری 13:00 21/10/1400 مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 3

 ساناز بختیاری نسب 13:00 22/10/1400 روش های آماری 4

 حسین قایدی مجرب 11:00 23/10/1400 حسابداری مالیاتی 5

و کنترل بودجه موسسات  اصول تنظیم 6

 خدماتی وبازرگانی

 سکینه بارانی لقب 13:00 25/10/1400

 ساناز بختیاری نسب 11:00 26/10/1400 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 7

 بیت الهدی خضری مقدم 11:00 28/10/1400 ریاضی پیش 8

 وحید جمالی 11:00 30/10/1400 حسابداری پیمانکاری 9

 جعفر زنگویی 11:00 30/10/1400 زبان پیش 10

تاریخ تحویل کارورزی :  2کارورزی 11

30/10/1400 

 وحید جمالی



 

 )ترم اول( 1400ورودی مهر  بهای تمام شدهشناسی حرفه ای حسابداری ه امتحانی کاربرنام

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

 ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"لوی آنها واژه توجه :  دروسی که جexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 رضا قربانی 13:00 19/10/1400 اخالق حرفه ای در حسابداری 1

 مصطفی زارعی 13:00 20/10/1400 حقوق بیمه تامین اجتماعی 2

 سکینه بارانی لقب 11:00 21/10/1400 برنامه ریزی توسعه 3

 سیما جعفری 11:00 23/10/1400 3بهایابی 4

 ساناز بختیاری نسب 11:00 26/10/1400 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 5

 سیما جعفری 13:00 27/10/1400 سیستم های اطالعاتی حسابداری 6

 امین قامتی مجرد 13:00 28/10/1400 نیک های مدیریت مالیتک 7

 وحید جمالی 11:00 30/10/1400 1حسابداری پیمانکاری 8

 صفایی دمحمو 12:00 08/11/1400 )متمرکز(2اندیشه اسالمی 9

تاریخ تحویل کاربینی :  کاربینی 10

30/10/1400 

 وحید جمالی



 )ترم دوم( 992مالی  ه امتحانی کارشناسی حرفه ای حسابداریبرنام

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس یفرد

 حسین قایدی مجرب 11:00 18/10/1400 حسابداری مالی )جبرانی( 1

 ساناز بختیاری نسب 11:00 19/10/1400 آمار و کاربرد آن در حسابداری 2

 روح اهلل نعمتی 13:00 21/10/1400 1پژوهش عملیاتی  3

 جعفر زنگویی 13:00 22/10/1400 2زبان تخصصی 4

 عاطفه شکاری 11:00 23/10/1400 نی مدیریت سرمایه گذاریمبا 5

 حمید پوالدی 13:00 25/10/1400 اخالق حرفه ای در تجارت 6

 افسانه ستوده منش 11:00 27/10/1400 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 7

 سیما جعفری 13:00 29/10/1400 حسابداری منابع انسانی 8

 حسین مردانی 11:00 30/10/1400 نهج البالغه تفسیر موضوعی 9

 سمیه یزدان پناه 12:00 04/11/1400 )متمرکز(روانشناسی کار 10

 مریم حراقی 10:30 07/11/1400 )متمرکز(مدیریت منابع انسانی 11

 



 

 )ترم سوم(991مالی ه امتحانی کارشناسی حرفه ای حسابداری برنام

 شماره ملی(aAشماره دانشجویی ، رمز عبور :  )نام کاربری : bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 حسین قایدی مجرب 11:00 18/10/1400 (حسابداری مالی )جبرانی 1

 اعظم استوار 13:00 19/10/1400 1حسابداری مالی پیشرفته  2

 طیبه جعفریان 11:00 20/10/1400 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته  3

 جعفر زنگویی 13:00 22/10/1400 2زبان تخصصی مالی 4

 سانه ستوده منشاف 11:00 23/10/1400 مدیریت بانکداری و بیمه 5

 روح اهلل نعمتی 11:00 25/10/1400 2پژوهش عملیاتی  6

 عبدالصمد خسروی 13:00 26/10/1400 بازار پول وسرمایه 7

 ساناز بختیاری نسب 11:00 26/10/1400 2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 8

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی  9

 )جبرانی(

 د جمالیوحی 11:00 28/10/1400

 علی سلیمانی 11:00 29/10/1400 روش تحقیق در حسابداری 10

 حسین مردانی 11:00 30/10/1400 تفسیر موضوعی نهج البالغه 11

 مریم حراقی 10:30 07/11/1400 )متمرکز(مدیریت منابع انسانی 12

 



 )ترم چهارم(982مالی ه امتحانی کارشناسی حرفه ای حسابداری برنام

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  ulms.irbسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 اعظم استوار 13:00 18/10/1400 2حسابداری مالی پیشرفته  1

 اعظم استوار 11:00 20/10/1400 مباحث جاری در حسابداری مالی 2

 اعظم استوار 11:00 22/10/1400 کاربرد استانداردهای حسابداری 3

 عبدالصمد خسروی 13:00 26/10/1400 بازار پول وسرمایه 4

 زینب معصومی 13:00 27/10/1400 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 5

 ابوالقاسم حداد 13:00 28/10/1400 حسابداری تلفیقی 6

 حسین مردانی 11:00 30/10/1400 تفسیر موضوعی نهج البالغه 7

 محمود صفایی 12:00 08/11/1400 )متمرکز( 2اندیشه اسالمی 8

 تاریخ تحویل پروژه مالی 9

30/10/1400 

 وحید جمالی

ریخ تحویل : تا 2کارورزی 10

30/10/1400 

 وحید جمالی 

 



 

 3ترم  – 991 کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانبرنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 صادق شریفی 11:00 18/10/1400 بهداشت و کمک های اولیه 1

 سمیه یزدان پناه 13:00 20/10/1400 روانشناسی رشد کودک 2

 سمیه یزدان پناه 11:00 22/10/1400 روش های تغییر و اصالح کودکان 3

 سمیه یزدان پناه 11:00 25/10/1400 روانشناسی تربیتی 4

برنامه ریزی آموزشی مراکز آموزشی پیش  5

 دبستان

 حکیمه دشتی 13:00 27/10/1400

 طیبه جعفریان 10:30 04/11/1400 )متمرکز(خدمات الکترونیک 6

 ستوده بیژن 10:30 06/11/1400 )متمرکز(کارآفرینی 7

 حسین مردانی 10:30 07/11/1400 )متمرکز(اخالق اسالمی  8

 

 



 

 4ترم – 982کاردانی حرفه ای امور تعاون برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  در سامانه  ذکر شده است آزمونشان "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 حمید پوالدی 13:00 18/10/1400 روش های بازرسی و نظارت در تعاونی ها 1

 جعفریانطیبه  11:00 20/10/1400 کاربرد نرم افزارهای مالی و حسابداری 2

 سیما جعفری 11:00 22/10/1400 اصول حسابداری 3

 بیژن ستوده 13:00 27/10/1400 مبانی سازمان و مدیریت 4

 جعفر زنگویی 13:00 29/10/1400 زبان خارجی عمومی 5

 جعفر زنگویی 11:00 30/10/1400 زبان پیش 6

 محمود صفایی 10:30 03/11/1400 )متمرکز( 1اندیشه اسالمی 7

 طیبه جعفریان 10:30 04/11/1400 )متمرکز(دمات الکترونیکخ 8

 حکیمه دشتی 10:30 05/11/1400 )متمرکز(اصول سرپرستی 9

 بیژن ستوده 10:30 06/11/1400 )متمرکز(کارآفرینی  10

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  11

 )متمرکز(

 طیبه جعفریان 12:00 07/11/1400

 سردار بصیری 30/10/1400: تاریخ تحویل  کارورزی 12

 



 

 

 اولترم  – 1400ورودی مهرماه کاردانی گیاهپزشکی برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir ر می گردد .برگزا 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 علی دلبوت 11:00 18/10/1400 ریاضیات عمومی 1

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 2

 سیده نجمه حسینی 11:00 20/10/1400 گیاهشناسی عمومی 3

 مریم رشنوار 11:00 23/10/1400 هیزیست شناسی گیا 4

 مریم رشنوار 13:00 25/10/1400 حشره شناسی 5

 غالمحسین جمالی 11:00 27/10/1400 شیمی عمومی 6

 فاطمه رستمی 13:00 29/10/1400 اکولوژی 7

 حسین مردانی 10:30 07/11/1400 )متمرکز(اخالق اسالمی 8

 



 

 

 3ترم – 991یاهان داروئی گ -فنی باغبانی برنامه امتحانی کاردانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 (نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 1

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400 آمار 2

 جعفر زنگویی 13:00 29/10/1400 زبان خارجی عمومی 3

 حکیمه دشتی 10:30 05/11/1400 )متمرکز(اصول سرپرستی  4

 سین مردانیح 10:30 07/11/1400 )متمرکز(اخالق اسالمی 5

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  6
 )متمرکز(

 طیبه جعفریان 12:00 07/11/1400

 



 

 1ترم  – 1400ورودی مهر (HSE)کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سالمت و محیط زیست صنایعبرنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 محمدخلیل پذیر 13:00 18/10/1400 کلیات بهداشت محیط 1

 ساناز بختیاری نسب 13:00 19/10/1400 ردیریاضیات کارب 2

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400 آمار حیاتی 3

 غالمحسین جمالی 13:00 22/10/1400 شیمی تجزیه 4

 سمیه یزدان پناه 11:00 25/10/1400 روانشناسی صنعتی 5

 طیبه جعفریان 11:00 26/10/1400 کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سالمت 6

 حمید کریمی کیان 13:00 28/10/1400 زیست محیطی صنعتی کارکردهای 7

 حمید کریمی کیان 11:00 30/10/1400 عوامل انسانی محیط کار 8

 محمود صفایی 10:30 05/11/1400 )متمرکز(انقالب اسالمی ایران 9

تاریخ تحویل :  کاربینی 10

30/10/1400 

 حمید کریمی کیان



 

 

 2ترم  – 992( HSEایمنی ، سالمت و محیط زیست صنایع) برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 ه ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور : شمار

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 محمدخلیل پذیر 13:00 18/10/1400 کلیات بهداشت محیط 1

 حمید کریمی کیان 11:00 20/10/1400 مهندسی ایمنی 2

 غالمحسین جمالی 13:00 22/10/1400 فیزیک کاربردی 3

 ل پذیرمحمد خلی 13:00 25/10/1400 ایمنی مواد شیمیایی 4

 زینب معصومی 13:00 27/10/1400 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 5

 حمید کریمی کیان 11:00 28/10/1400 مولفه های بازرسی ریسک 6

 حمید کریمی کیان 13:00 29/10/1400 بیماری های شغلی 7

 حسین مردانی 11:00 30/10/1400 تفسیر موضوعی نهج البالغه 8

و تصمیم مهارت های مسئله یابی  9

 )متمرکز(گیری 

 مریم حراقی 12:00 06/11/1400



 

 3ترم  – 991( HSEبرنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای ایمنی ، سالمت و محیط زیست صنایع)

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ده است آزمونشان در سامانه ذکر ش "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 حمید کریمی کیان 13:00 18/10/1400 عوامل فیزیکی در صنعت 1

 حمید کریمی کیان 13:00 19/10/1400 تهویه صنعتی 2

 محمدخلیل پذیر 11:00 20/10/1400 شرایط محیطی در صنعتتنظیم  3

 محمد خلیل پذیر 13:00 22/10/1400 ایمنی صنعتی 4

 حمید کریمی کیان 11:00 23/10/1400 تأثیر پرتوها و میدان های مغناطیسی 5

 حمید کریمی کیان 11:00 25/10/1400 آلودگی هوا 6

 ده بینمعصومه خور 13:00 26/10/1400 زبان تخصصی 7

 حمید کریمی کیان 11:00 28/10/1400 مولفه های بازرسی ریسک 8

 حمید کریمی کیان 13:00 29/10/1400 بیماری های شغلی 9

 حسین مردانی 11:00 30/10/1400 تفسیر موضوعی نهج البالغه 10

 



 

 

 1ترم  – 1400ورودی مهر  گیاهان دارویی و معطر – مهندسی فناوری باغبانیبرنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت اریخت عنوان درس ردیف

 غالمحسین جمالی 13:00 18/10/1400 شیمی آلی  1

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400 آمار و احتماالت 2

 مریم رشنوار 11:00 22/10/1400 فیزیولوژی گیاهی 3

 محمدامین ذاکر ی 11:00 25/10/1400 مدیریت تلفیقی آفات 4

 یغالمحسین جمال 11:00 27/10/1400 بیوشیمی گیاهی 5

 فاطمه رستمی 13:00 29/10/1400 اکولوژی 6

 عیسی حکیمی نیا 11:00 30/10/1400 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان 7

 محمود صفایی 12:00 08/11/1400 )متمرکز(2اندیشه اسالمی 8

 تاریخ تحویل :  کاربینی 9

30/10/1400 

 نوذر منفرد



 

 3ترم -991معطر داروئی و گیاهان  –مهندسی فناوری باغبانی برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 (نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 عیسی حکیمی نیا 11:00 18/10/1400 طرح آزمایش های کشاورزی 1

 اعظم جعفری 11:00 20/10/1400 2ی گیاهان دارویی زراعت خصوص 2

 علی دهقان 13:00 22/10/1400 2گیاهان داروییاز بهره برداری  3

 عیسی حکیمی نیا 13:00 25/10/1400 کشت ارگانیک 4

 زینب معصومی 13:00 27/10/1400 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 5

 سیده نجمه حسینی 13:00 28/10/1400 فرآوری گیاهان دارویی 6

 بهدخت جمالی 11:00 29/10/1400 بیوتکنولوژی گیاهی 7

تاریخ تحویل :  2کارورزی 8

30/10/1400 

 نوذر منفرد

 



 1ترم -1400ورودی مهربرنامه امتحانی مهندسی فناوری اطالعات  

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس یفرد

 علی دلبوت 11:00 18/10/1400 ریاضیات گسسته 1

 طیبه جعفریان 13:00 19/10/1400 ساختمان داده ها والگوریتم )جبرانی( 2

 ناصر هوشمند نژاد 13:00 20/10/1400 طراحی الگوریتم ها 3

 محبوبه نظامی 11:00 22/10/1400 بانک اطالعات کاربردی 4

 محبوبه نظامی 11:00 25/10/1400 امه سازی شی گرابرن 5

 علی دلبوت 11:00 26/10/1400 ریاضیات مهندسی 6

 مریم بامداد 13:00 27/10/1400 تجارت الکترونیکی 7

 محبوبه نظامی 11:00 29/10/1400 مدیریت فناوری اطالعات )مرتبط( 8

طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه  9

 های کامپیوتری

 طیبه جعفریان 11:00 30/10/1400

 محمود صفایی 12:00 08/11/1400 )متمرکز(2اندیشه اسالمی 10

تاریخ تحویل :  کاربینی 11

30/10/1400 

 طیبه جعفریان



 

 2ترم -992برنامه امتحانی مهندسی فناوری اطالعات  

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 محبوبه نظامی 11:00 19/10/1400 برنامه سازی تحت وب 1

 مهدی هژبری 11:00 21/10/1400 افزار مهندسی نرم 2

خدمات ارزش افزوده در فناوری  3

 اطالعات

 ناصر هوشمند نژاد 11:00 23/10/1400

 مهدی هژبری 13:00 25/10/1400 مدیریت خدمات فناوری اطالعات 4

 طیبه جعفریان 11:00 27/10/1400 پایگاه داده ها )جبرانی( 5

 محبوبه نظامی 11:00 29/10/1400 مدیریت فناوری اطالعات 6

 فاطمه شریفی 12:00 03/11/1400 )متمرکز(کنترل پروژه  7

 محمود صفایی 10:30 05/11/1400 )متمرکز(انقالب اسالمی ایران  8

 حکیمه دشتی 10:30 08/11/1400 )متمرکز(اصول و فنون مذاکره  9

 



 

 3ترم -991برنامه امتحانی مهندسی فناوری اطالعات  

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irن:سایت آزمو

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 ناصر هوشمند نژاد 13:00 18/10/1400 پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی 1

 مریم بامداد 11:00 20/10/1400 سیستم های اطالعات مدیریت 2

 ناصر هوشمند نژاد 11:00 23/10/1400 خدمات ارزش افزوده در فناوری اطالعات 3

 دمریم بامدا 11:00 25/10/1400 مدیریت ارتباط با مشتری 4

 مهدی هژبری 13:00 28/10/1400 هوش مصنوعی 5

 محبوبه نظامی 11:00 29/10/1400 مدیریت فناوری اطالعات 6

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری  7

 )متمرکز(

 مریم حراقی 12:00 06/11/1400

 محمود صفایی 12:00 08/11/1400 )متمرکز( 2اندیشه اسالمی 8

 

 



 

 4ترم -982ناوری اطالعات  برنامه امتحانی مهندسی ف

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 ز(نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرک

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

پیاده سازی مدل های تجارت  1

 الکترونیکی

 ناصر هوشمند نژاد 13:00 18/10/1400

 محبوبه نظامی 13:00 21/10/1400 سیستم های خبره 2

 مریم بامداد 11:00 25/10/1400 مدیریت ارتباط با مشتری 3

 زینب معصومی 13:00 27/10/1400 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 4

 حسین مردانی 11:00 30/10/1400 تفسیر موضوعی نهج البالغه 5

 فاطمه شریفی 12:00 03/11/1400 )متمرکز(کنترل پروژه  6

 : تاریخ تحویل 2و  1کارورزی 7

30/10/1400 

 طیبه جعفریان

 تاریخ تحویل : پروژه فناوری اطالعات 8

30/10/1400 

 طیبه جعفریان

 



 

 ترم اول – 1400ورودی مهر فنی فنی ایمنی کار و حفاظت کاردانی برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 ور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عب

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 علی دلبوت 11:00 18/10/1400 ریاضی عمومی 1

 عیسی حکیمی نیا 13:00 20/10/1400 آمار واحتماالت 2

 غالمحسین جمالی 13:00 22/10/1400 فیزیک عمومی 3

استانداردهای ایمنی و آئین نامه های  4

 ایمنی کار

 حمید کریمی کیان 11:00 25/10/1400

 غالمحسین جمالی 11:00 27/10/1400 عمومی شیمی 5

 جعفر زنگویی 13:00 29/10/1400 زبان خارجی عمومی 6

 حسین مردانی 10:30 07/11/1400 )متمرکز(اخالق اسالمی 7

 حمید کریمی کیان 30/10/1400تاریخ تحویل  :  کاربینی 8

 



 

 ترم دوم – 992نی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی برنامه امتحانی کاردا

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 علی دلبوت 11:00 18/10/1400 ریاضیات 1

 حمید کریمی کیان 13:00 18/10/1400 عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها 2

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 3

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400 آمار و احتماالت کاربردی 4

 کیمیا زارعی 11:00 22/10/1400 روانشناسی کار 5

 معصومه خورده بین 13:00 26/10/1400 زبان تخصصی 6

 محمدخلیل پذیر 13:00 27/10/1400 روشهای تولید صنعتی 7

 حمید کریمی کیان 11:00 29/10/1400 مبانی ایمنی کار 8

 محمود صفایی 12:00 02/11/1400 )متمرکز(دانش خانواده و جمعیت 9

 طیبه جعفریان 12:00 07/11/1400 )متمرکز(کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 10

 



 

 ترم سوم – 991برنامه امتحانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

 ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"نها واژه توجه :  دروسی که جلوی آexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 حمید کریمی کیان 11:00 18/10/1400 روش های شناسایی عوامل زیان آور محیط کار 1

 حمید کریمی کیان 11:00 20/10/1400 فردیوسایل حفاظت  2

 حمید کریمی کیان 13:00 22/10/1400 ایمنی ماشین آالت 3

 حمید کریمی کیان 13:00 25/10/1400 ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث 4

 حمید کریمی کیان 11:00 27/10/1400 ایمنی تاسیسات الکتریکی 5

 هدی خضری مقدمبنت ال 11:00 28/10/1400 ریاضی پیش 6

 حمید کریمی کیان 13:00 29/10/1400 روش های ایمنی آتش سوزی 7

 حمید کریمی کیان 11:00 30/10/1400 مهندسی فاکتورهای انسانی 8

 حمود صفاییم 12:00 02/11/1400 )متمرکز(دانش خانواده  و جمعیت 9

 عبدالمحمد الهیاری 10:30 04/11/1400 )متمرکز(گزارش نویسی  10

 حمید کریمی کیان 30/10/1400تاریخ تحویل  :  کارورزی 11

 



 

 ترم اول –1400ابزار دقیق ورودی مهر  –برنامه امتحانی مهندسی فناوری کنترل 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ت آزمونشان در سامانه ذکر شده اس "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 علی دلبوت  11:00 18/10/1400 جبر خطی 1

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400 آمار و احتماالت مهندسی 2

 فاطمه شریفی 13:00 22/10/1400 2مدارهای الکتریکی 3

 نوشین ربیعی 11:00 23/10/1400 سیستم های کنترل هوشمند 4

 قوام بهادران 11:00 25/10/1400 الکترونیک کاربردی 5

 علی دلبوت 11:00 26/10/1400 ریاضی مهندسی 6

 علی دلبوت 11:00 27/10/1400 محاسبات عددی 7

 عید شعبانیس 11:00 29/10/1400 سیستم های کنترل خطی 8

 محمود صفایی 12:00 08/11/1400 )متمرکز(2اندیشه اسالمی 9

 تاریخ تحویل : کاربینی 10

30/11/1400 

 سعید شعبانی



 

 سومترم  – 991ابزار دقیق  –برنامه امتحانی مهندسی فناوری کنترل 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 فاطمه شریفی 13:00 18/10/1400 سیستم های کنترل بالدرنگ 1

 خداکرم عمادی 13:00 19/10/1400 تشخیص عیب نگهداری و 2

 قوام بهادران 11:00 21/10/1400 ابزار دقیق پیشرفته 3

 خداکرم عمادی 11:00 23/10/1400 سیستم های کنترل هوشمند 4

 فاطمه شریفی 13:00 25/10/1400 کنترل در ابزار دقیق 5

 میزینب معصو 13:00 27/10/1400 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 6

 شیرین رزمی 13:00 29/10/1400 کنترل مدرن 7

 حسین مردانی 11:00 30/10/1400 تفسیر موضوعی نهج البالغه 8

 محمود صفایی 10:30 05/11/1400 )متمرکز( انقالب اسالمی ایران 9

 حکیمه دشتی 10:30 08/11/1400 )متمرکز(اصول و فنون مذاکره  10

 



 

 ترم اول – 1400ورودی مهر صنعتی  برق فنی برنامه امتحانی کاردانی

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 ن متمرکز(نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمو

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 علی دلبوت 11:00 18/10/1400 ریاضی عمومی 1

 طیبه جعفریان 13:00 20/10/1400 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2

 طیبه جعفریان 11:00 22/10/1400 مدارهای منطقی 3

 غالمحسین جمالی 13:00 25/10/1400 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 4

 غالمحسین جمالی 11:00 27/10/1400 فیزیک پیش 5

 شیرین رزمی 11:00 29/10/1400 انتقال و توزیع انرژی الکتریکی 6

 جعفر زنگویی 13:00 29/10/1400 زبان خارجی عمومی  7

 محمود صفایی 10:30 03/11/1400 )متمرکز( 1اندیشه اسالمی 8

 تاریخ تحویل  کاربینی 9

30/10/1400 

 سعید شعبانی

 



 

 

 ترم سوم – 991برنامه امتحانی کاردانی فنی برق صنعتی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور 

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 1

 نوشین ربیعی 11:00 21/10/1400 الکترونیک عمومی 2

 قوام بهادران 11:00 23/10/1400 و ترانس  acماشین های  3

 ه شریفیفاطم 11:00 25/10/1400 سیم کشی روشنایی فنی 4

 خداکرم عمادی 13:00 27/10/1400 یکی و سنسورهارتاندازه گیری های الک 5

 شیرین رزمی 11:00 29/10/1400 انتقال و توزیع انرژی الکتریکی 6

 فاطمه شریفی 10:30 04/11/1400 )متمرکز(مبانی کنترل کیفیت 7

 طیبه جعفریان 12:00 07/11/1400 )متمرکز(کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  8

 سعید شعبانی 12:00 08/11/1400 )متمرکز(ایمنی و بهداشت محیط کار  9



 

 

 )4ترم( 982صنعتی برنامه امتحانی کاردانی برق 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  آزمونشان در سامانه ذکر شده است  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 شیرین رزمی 13:00 18/10/1400 الکترونیک صنعتی 1

 نوشین ربیعی 11:00 20/10/1400 و مخصوص dcماشین های  2

 قوام بهادران 13:00 22/10/1400 رله و حفاظت 3

 سعید شعبانی 13:00 25/10/1400 مدارهای الکتریکی 4

 بنت الهدی خضری مقدم 11:00 28/10/1400 ریاضی پیش 5

 محمود صفایی 12:00 02/11/1400 )متمرکز(دانش خانواده و جمعیت 6

 فاطمه شریفی 30/10/1400تاریخ تحویل :  کارورزی 7

 



 

 

 م()ترم چهار 982اسی مدیریت تعاونکارشنبرنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 ن متمرکز(نام کاربری و رمز عبور : شماره ملی )سامانه آزمو

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 رضا قربانی 11:00 18/10/1400 الگوی مدیریت در موسسات تعاونی 1

 زینب معصومی 13:00 27/10/1400 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 2

 تاریخ تحویل : پروژه 3

30/10/1400 

 سردار بصیری

 تاریخ تحویل : 2کارورزی 4

30/10/1400 

 سردار بصیری

 

 



 

 ()ترم اول 1400کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورودی مهر برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور 

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 1

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400 آمار 2

 سیما جعفری 11:00 22/10/1400 اصول حسابداری 3

 زینب معصومی 11:00 23/10/1400 کسب و کار از دیدگاه اسالم 4

 عاطفه شکاری 13:00 25/10/1400 مشتری مداری 5

 عبدالصمد خسروی 13:00 26/10/1400 اصول علم اقتصاد 6

 بیژن ستوده 13:00 27/10/1400 مبانی سازمان و مدیریت 7

 بنت الهدی خضری مقدم 11:00 28/10/1400 ریاضی پیش 8

 جعفر زنگویی 13:00 29/10/1400 زبان خارجی عمومی 9

 تاریخ تحویل  کاربینی 10

30/10/1400 

 علی سلیمانی



 

 ()ترم اول 1400حرفه ای مدیریت کسب و کار ورودی مهر  کارشناسیبرنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور 

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 بیژن ستوده 11:00 18/10/1400 تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی 1

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400 آمار و کاربرد آن در حسابداری 2

برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب و  3

 کار

 بیژن ستوده 11:00 22/10/1400

 عاطفه شکاری 13:00 25/10/1400 (جبرانی) مشتری مداری 4

 عبدالصمد خسروی 13:00 26/10/1400 اقتصاد 5

 علی احمدی 13:00 27/10/1400 رفتار سازمانی 6

 بیژن ستوده 29/10/1400 11:00 (IMSپارچه )سیستم های مدیریت یک 7

تحلیل محیط کسب و کارهای کوچک و  8

 متوسط ایران

 بیژن ستوده 11:00 30/10/1400

 محمود صفایی 12:00 08/11/1400 (متمرکز) 2اندیشه اسالمی 9

 تاریخ تحویل  کاربینی 10

30/10/1400 

 علی سلیمانی



 

 ()ترم اول 1400ورودی مهر  حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکاردانی برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور 

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 عبدالمحمد الهیاری 11:00 19/10/1400 فارسی 1

 محمدخلیل پذیر 13:00 21/10/1400 کالبدشناسی مقایسه ای 2

 محمدخلیل پذیر 11:00 23/10/1400 فیزیولوژی 3

 محمدخلیل پذیر 11:00 25/10/1400 میکروبیولوژی عمومی 4

 غالمحسین جمالی 11:00 27/10/1400 بیوشیمی عمومی 5

 جعفر زنگویی 13:00 29/10/1400 زبان خارجی عمومی 6

 حسین مردانی 10:30 07/11/1400 (متمرکز)اخالق اسالمی  7

 تاریخ تحویل  کاربینی 8

30/10/1400 

 ذیرمحمدخلیل پ

 

 



 

 ()ترم اول 1400کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشا دامی ورودی مهر برنامه امتحانی 

 شماره ملی(aA)نام کاربری : شماره دانشجویی ، رمز عبور :  bulms.irسایت آزمون:

  ذکر شده است آزمونشان در سامانه  "متمرکز"توجه :  دروسی که جلوی آنها واژهexamuast.ir . برگزار می گردد 

 : شماره ملی )سامانه آزمون متمرکز(نام کاربری و رمز عبور 

 مدرس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 غالمحسین جمالی 11:00 18/10/1400 شیمی مواد غذایی 1

کاربرد آمار در گزارش دهی و مستند  2

 سازی

 علی دلبوت 13:00 20/10/1400

 محمدخلیل پذیر 13:00 21/10/1400 کالبدگشایی و کالبدشناسی مقایسه ای 3

 محمدخلیل پذیر 11:00 23/10/1400 زبان تخصصی 4

 محمدخلیل پذیر 13:00 25/10/1400 انگل شناسی مواد غذایی 5

 کبری نوروزی 11:00 27/10/1400 میکروب شناسی مواد غذایی 6

 کبری نوروزی 13:00 28/10/1400 سم شناسی و مسمومیت های غذایی 7

 کبری نوروزی 11:00 30/10/1400 اصول کنترل کیفی مواد غذایی 8

 محمود صفایی 10:30 05/11/1400 (متمرکز) انقالب اسالمی ایران 9

 تاریخ تحویل  کاربینی 10

30/10/1400 

 ذیرمحمدخلیل پ



 

 

 

  


