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فصلٌاهَ تیي 

الوللی ػلوی ـ 

پژُّؾی عاخت 

 ؽِش

 9831  

  9831 هاٌُاهَ تیي  ًواُای دّ پْعتَ 



الوللی ساٍ ّ 

 عاختواى 

 

دکتر سیدعباش 

 یسداوفر 

دس جِاى هؼواسی ـ 

هؼواسی تیًْیک ّ 

جایگاٍ آى دس 

 هؼواسی هؼاصش جِاى 

  9831  فصلٌاهَ آتادی 

هؼواسی تیًْیک ـ 

ػلن جذیذ تشای 

 هؼواسی جذیذ 

فصلٌاهَ جاهؼَ 

هٌِذعاى هؾاّس 

 ایشاى 

 9831  

 


