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آهایؾ هحیظ  هحیظ صیؼت 

 صیؼت
هـشٍط )سلیِ وشهی -1 3 سٍصاًِ

تِ اسائِ ًاهِ لغَ ػْویِ 
هشتیاى اص ػَی ػاصهاى 

 (ػٌجؾ
 ػیوا ػفیذیاى- 2
 الوا هحوذی- 3

 فاعوِ هحوذیاسی- 4
 اوشم حؼیي ًیا-5 
 صیٌة وشین صادُ- 6
 صذیمِ تاتاصادُ-7
 صاتشتاؽ خاًی پَس- 8
 هحؼي تیش افىي- 9

0 

آهایؾ هحیظ  هحیظ صیؼت  4253
 صیؼت

ًَتت 
 دٍم

 فاعوِ هحوذ یاسی-1 2
 صاتشتاؽ خاًی پَس-2

 

 سٍؿٌه افشاختِ-1
 2 هحؼي تیشافىي- 2

ػلَم ٍ صٌایغ  4298
 غزایی

تىٌَلَطی هَاد 
 غزایی

 صیٌة غضٌفشصادُ-2 صذیمِ تَػلی-1 1 سٍصاًِ
 تٌْاص ًادسی-3
 

0 

ػلَم ٍ صٌایغ  4304
 غزایی

هیىشٍتیَلَطی 
 هَاد غزایی

 حذیث سػتن اتادی-2 افـیي تاتاصادُ-1 1 سٍصاًِ
 هشین صاسػلی-3
 لیال یَػفی-4

1 

ػلَم ٍ صٌایغ  4308
 غزایی

ؿیوی هَاد 
 غزایی

 افـیي فشیذی اػفٌجاًی-2 ؿیوا پیشی لـاللی-1 1 سٍصاًِ
 ػادلِ هحوذی-3
 ػادل دصیاًی-4

1 

ػلَم ٍ صٌایغ  4314
 غزایی

هٌْذػی هَاد ٍ 
عشاحی صٌایغ 

 غزایی

 ػیوا چشاغی دّذصی-1 2 سٍصاًِ
افـیي فشیذی -2

 اػفٌجاًی

 ػادل دصیاًی-3
 ػثذالؼتاسػَض صَفیاى- 4
 ػاسا ػشب هفشد-5
 حذیث سػتن اتادی-6
 هشین صاسػلی-7
 حؼي سضا للی چوؼَسن-8

2 

ػلَم ٍ صٌایغ  4323
 غزایی

هٌْذػی هَاد ٍ 
عشاحی صٌایغ 

 غزایی

ًَتت 
 دٍم

 هْذیِ حؼیٌی-2 هؼیي تـاؽ-1 1
 هظگاى اػواػیلیاى- 3
 ػلی تایگاى- 4
 

1 

هذیشیت هٌاتغ  4384
 خان

صهیٌِ اسصیاتی 
اساضی ٍ 
 پذٍهتشی

 اهیي غفاسپَس-1 3 سٍصاًِ
 ػواًِ هحضشی-2
 ػلی ػَدهٌذ-3

 هحوَد احوذی-4
 هحوذ ػلی هٌجن-5
 ایواى صاتشی-6
 احوذ تاصٍتٌذی-7
 لیال لغف الْی-8
 حؼي هحوذی-9
 فاعوِ سحوتی-10
 ػیذ اهیي ؿفیؼی-11
12- 

0 

هذیشیت هٌاتغ  4412
 خان

صهیٌِ اسصیاتی 
اساضی ٍ 
 پذٍهتشی

ًَتت 
 دٍم

 ػیذاهیي ؿفیؼی- 2 هشین ػثغی- 1 1
 هائذُ پشیچْشُ- 3
 سضا تمذیؼی-4

0 

 تَحیذ ػلیملی ًیا-1 5 سٍصاًِ  آتیاسی ٍ صّىـی 4432
 هجیذ ؿیذاییاى-2
 اهیذ هحوذی-3
 هحوذ سضا یَسی- 4

 لیذا اػذی-6
 صاتش جوالی-7
 ؿْال هشادی وـىَلی-8
 حؼیي ػشب ًظاد- 9

0 
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 هحؼي اػذی-10 هحوذ هْذی هحوذی-5
هحوذ حؼیي الثشصی -11

 حمیمی
 ػواًِ ًَسی-12
 جَاد ػغایی-13
 هیٌا عاّشی-14
 هحوذ هْذی ؿاُ ًَسیاى-15
 ػویشا حؼیي پَس- 16

 
ًَتت   آتیاسی ٍ صّىـی 4459

 دٍم
 لیذا اػذی- 1 2

 حؼیي ػشب ًظاد- 2
 هِ ػیوا صذالت ًظاد-  3
 فاعوِ دلگـا- 4
 هحوذ سضا لشتاًی-5
 ػیذ هظاّش حؼیٌی-6
 حاهذ هْذی پٌاُ- 7
 سضا آؿَسی-8

2 

 آصادُ جوـیذی-1 3 سٍصاًِ  ػاصُ ّای آتی 4440
 ػلی اصغش خؼشٍی-2
 هحوذ هحوذ ػلیضادُ- 3

 ػپیذُ دٍلت اتادی- 4
 هشین ؿْاتی-5
 هشتضی ًثی صادُ-6
 ّذی گٌجی دسًٍىال- 7
 هحوذ ػلی صلثی- 8
 هیثن تاسٍسدی-9
 داٍد تي اػا- 10
 پشٍیي جؼفشی- 11
 حاهذ هْذی پٌاُ- 12

 

2 

ًَتت   ػاصُ ّای آتی 4464
 دٍم

حاهذ ؿْؼَاس - 1 1
 گَغشی

 

 هحذ ػلی صلثی-2
 هیثن تاسٍسدی-3
 پشٍیي جؼفشی- 4
 

1 

 سػَل وـتی تاى-1 5 سٍصاًِ  اصالح ًثاتات 4494
 پشّام ًیه ػیش-2
 اتَالفضل هاصًذساًی-3
 هْذی لٌَاتی-4
 اهیشػثاع تمی صادُ-5

 ؿىَفِ خاًذاًی- 6
 هیؼاد ویا-7
 هاًی هؼشفت صادُ-8
 حویذ ٍلی صادُ- 9
 هْشًؼاء لشُ خاًی-10
 ّوایَى دادتِ-11
 حؼي پیشصادُ-12
 ًیوا ساد- 13
 ػثاع ایشاى ًظاد- 14
هحوذ ػیِ چْشُ الَ - 15

 وٌذُ
 ایواى ػـمی- 16
 ّادی ییاللی- 17
 هجتثی ػشاجی- 18
 هحوذ واظن ؿفاصادُ- 19
 حویذ یَػفی-20

3 

 ؿثٌن پَسؿیشاصی-1 7 سٍصاًِ  صساػت 4514
 اتشاّین صیًَذ لشػتاًی-2
 هاسال ًیاص هشادی- 3
 ػواًِ هحوذی- 4
 صالح وشاهت- 5
 ًاّیذ فتحی- 6
 لشتاى خذاتیي- 7

 
 

 ػیذ جؼفش ػاداتی-8
 هیثن تادػاس- 9
 هحؼي صػفشاًیِ- 10
 ػَدا لاػوی  گشهی- 11
 اػواػیل لشتاًپَس- 12
 حؼیي هلىا- 13
واهشاى هٌصَسی لٌاػی - 14

 پاؿاوی
 الْام ًَرسپَس-15
 هْذی جوـذی ػیٌی-16
هحثَتِ ؿْثاصی هیاى - 17

 گؼىش
 هْذی تْشٍج- 18

3 
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ػلیشضا للیضادُ ؿیخ - 19
 ػضین لَ

 فاعوِ هؼلن تٌٌْگی- 20
 هؼصَهِ ًصیشی همذم- 21
 آسصٍ پشاٍس-22
 آهٌِ حك ؿٌاع- 23
 فاعوِ الْی- 24
 حؼیي ًیؼتاًی-25
 هشضیِ فَادالذیٌی-26
 صّشا ًجف ٍفا-27
 هؼصَهِ فشّادی-28

وـاٍسصی ّؼتِ  4541
 ای

 پشّام ًیه ػیش-1 2 سٍصاًِ 
 سضا هؼذى وي- 2

- 0 
ًَتت   اصالح ًثاتات 4552

 دٍم
 حویذ ٍلی صادُ - 1 2

 ػلیشضا االصهٌی-2
 

 هْشًؼاء لشُ خاًی-3
 ػثاع ایشاى ًظاد- 4
 اهیش سجثی- 5
 چلَی.. اهیي ا- 6
 پشیؼا گَاّی- 7
 ػَلواص اهیشی- 8

1 

ًَتت   صساػت 4562
 دٍم

 هحؼي صػفشاًیِ-1 7
 ػَدا لاػوی گشهی- 2
 اػواػیل لشتاًپَس-3
هْذی جوـیذی -4

 ػیٌی
 هْذی تْشٍج-5
حوذؿاّیي - 6

 داًـوٌذی
 آهٌِ حك ؿٌاع-7

 هجیذ تشصٍیی-8
 حؼیي ًیؼتاًی-9
 اوثش ًَدّی-10
 ػؼیذُ هذاحی-11
 ػلیشضا االصهٌی-12
 پشٍیي حجاصی ساد-13
 ػلی جؼفشی-14
 ػجاد ًصیشی خلیل اللْی- 15
 سضا فاعوی دٍیي- 16
 لیل افشٍغی- 17
هشین الؼادات ػلَیاى - 18

 پغشٍدی
 ػویِ لَجك ًظاد- 19
 هلیىا ًَسهحوذی- 20
 هٌصَسُ ووٌذلَ- 21
 هحوذ هْذی دّؼتاًی- 22
 هٌا تاالتٌذیاى- 23
 ػلی گشاًپایِ- 24
 هحوذ فْشهٌذ- 25
 حٌاًِ هْذی پَس- 26
 هحوذصالح هٌصَسی- 27
 َّؿٌگ سحوتی- 28

 

5 

فیضیَلَطی ٍ  ػلَم تاغثاًی 4591
 اصالح ػثضیْا

 ػویِ تْادسی- 2 ًؼیوِ ػَػشایی-1 1 سٍصاًِ
 0 صاحة ػٌگذٍیٌی-3

فیضیَلَطی ٍ  ػلَم تاغثاًی 4605
اصالح دسختاى 

 هیَُ

صیٌة ػلی پَس -1 3 سٍصاًِ
 هیاًذّی

ػویِ سفیؼی ػشتیظى -2
 ًؼة

 هشین صاسع- 3

 هشین همذٍسی- 4
 ارس صیذی- 5
ػیذ هحوذ احوذی - 6

 حؼیٌی
 هشتضی اتتذایی- 7
 هحوَد حؼیي ًیا ؿَوی- 8
 

2 

 ػیذ هحوذ احوذ حؼیٌی- 2 هحذثِ ّاتفی-1 1 سٍصاًِ گیاّاى صیٌتی ػلَم تاغثاًی 4615
 1 ػلی خلمی اؿىله-3

فیضیَلَطی ٍ  ػلَم تاغثاًی 4622
اصالح گیاّاى 
داسٍیی ادٍیِ 
 ای ٍ ػغشی

 صیٌة ػلیپَس-1 3 سٍصاًِ
هؼصَهِ ٍویلی - 2

 لشعاٍل
 عاّشُ گَدسصی-3

 هحثَتِ اؿٌاٍس- 4
 هَػی روی ئی-5
 هٌصَسُ تَاى- 6
 طالِ صًذٍی فش- 7
 ػیذ هحوذ احوذحؼیٌی-8

2 
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 ووال صالحی جؼفشاتادی-9
 ػلی خلمی-10
 هشین سحیوی-11
 لیلی سحیویاى-12
 هجتثی خشهی-13

 
فیضیَلَطی ٍ  ػلَم تاغثاًی 4635

اصالح دسختاى 
 هیَُ

ًَتت 
 دٍم

 - آرس صیذی-1 1
0 

فیضیَلَطی ٍ  ػلَم تاغثاًی 4643
اصالح گیاّاى 
داسٍیی ادٍیِ 
 ای ٍ ػغشی

ًَتت 
 دٍم

 صّشا ػظین صادُ-2 هحثَتِ آؿٌاٍس-1 1
 هَػی روی ئی- 3
 لیلی سحیویاى-4
 هحذثِ هحوذی- 5

1 

 حاهذ ادٍاسی-2 سلیِ ؿْثاصصادُ-1 1 سٍصاًِ  فیضیَلَطی دام 4652
 فشؿتِ هشادی-3
 صّشا صًگٌِ-4

0 

ًَتت   فیضیَلَطی دام 4682
 دٍم

 صغشی ػثاع صادُ-2 ػیذُ هشین ّاؿویاى-1 1
 هیالد ؿاػشی-3
 هْذی هحوذیاى اهیشی-4

1 

 ػلی اوثش ػاالسی-1 3 سٍصاًِ  تغزیِ دام 4665
 سٍح اهلل لاػوی-2
 ساحلِ سجثی ػلی اتاد-3

 هحوذ عاّشی-4
 ػْیل یَػفی-5
 ػلی خغیثی تشدػیشی-6
 صفَسا ؿِ سٍاى-7
 حؼیي حؼیي صادُ-8
 تْوي لشتاًی- 9
 هجیذ تی غن- 10
 ّادی خیشاتادی-11
 فاسٍق واسگش- 12

 

2 

ًَتت   تغزیِ دام 4686
 دٍم

هْذی هحوذیاى -1 2
 اهیشی

 ایواى ػؼىشی صیاست-2

 ٍحیذ تاتایی- 3
0 

تیواسی ؿٌاػی  4734
 گیاّی

ٍیشٍع 
ؿٌاػی ٍ 
تیواسیْای 

 ٍیشٍع گیاّی

 سضا همصَدی-1 2 سٍصاًِ
 الْام هحوَدی-2
 

 لاػن ًصیشی ًیا-3
 جَاد هحوَدی صفا-4
 ػیذُ صّشا ٍالذػاسٍی- 5
 اهیي سادهشد تیتىاًلَ-6
 صّشا واؿیْا-7
 حؼي حؼیي صادُ- 8

0 

فشاٍسدّْای  4768
 چٌذػاصُ چَب

 ػشٍُ حؼیي صادُ-1 7 سٍصاًِ 
 هحوذ پَسجؼفش-2
 ػیشٍع حثیة صادُ-3
 ٍجیِْ صادلی پٌاُ-4
 ػلی وَُ پیوا-5
 هحوذ حؼیي هحشاتی -6
 ػیذواظن حؼیٌی-7
 

 احوذسضا سضا ًظاد-8
 احوذ سضا ًجفی همذم- 9
 سضا ػؼگشی-10
 غالهشضا ػام خاًیاًی-11
 الویشا وفاؽ ػاػی-12
 هجیذتٌیاد داس-13
 هْذی هحوذصادُ هشصٍى-14

4 

فشاٍسدّْای  4791
 چٌذػاصُ چَب

ًَتت  
 دٍم

3 - - - 
صٌایغ خویش ٍ  4771

 واغز
 اهیذ یضداًی الوـْذی-1 3 سٍصاًِ 

فایمِ الؼادات -2
 هشتضَی همذم

هشین احوذی گشجی -3
 خیلی

 

 فاعوِ والیی هَخش-4
 فاعوِ اػذی- 5
 ػلی سّگزس- 6
 ًذا ػوَیی خاًؼثاػی- 7
 ػؼیذُ ؿشیفی-8
 ػلی وَّپیوا صیجشدی- 9

3 

صٌایغ خویش ٍ  4793
 واغز

ًَتت  
 دٍم

1 - - - 
 الیا ٍعي پشػت-2 اسدالى دسیایی-1 1 سٍصاًِ جٌگلذاسی ػلَم جٌگل 4777

 1 هشین پَسػظیوی-3
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ػیذ هحوذ هْذی سضایی -4
 ػٌگذّی

جٌگل ؿٌاػی  ػلَم جٌگل 4786
ٍ اوَلَطی 

 جٌگل

 هشین اػذیاى-1 2 سٍصاًِ
 افؼاًِ تٌگَ-2

 صیٌة خَؽ صفا- 3
 هؼصَهِ ایضدی-4
ػیذ هحوذ هْذی سضایی -5

 ػٌگ دّی
هؼصَهِ ػلیواًی سحین -6

 اتادی

2 

جٌگل ؿٌاػی  ػلَم جٌگل 4799
ٍ اوَلَطی 

 جٌگل

ًَتت 
 دٍم

 فاعوِ فشجی-2 ساضیِ سفیؼی جاّذ-1 1
 صّشا صیادی- 3
 فاعوِ اوثشپَس-3

1 

تىثیش ٍ پشٍسؽ  4812
 آتضیاى

 هحوذ فشٍّش ٍاجاسگاُ-1 7 سٍصاًِ 
 اتشاّین هتمی-2
هْذی ًادسی - 3

 فاسػاًی
احوذ هحوذی یل -4

 ػَیی
 پظهاى فتحی- 5
 لاػن سؿیذیاى- 6
 هْؼا تشّاًی پیىاًی- 7

 ًجوِ تشًجىاس-8
 ػاعفِ واساهذ-9
 صّشُ خَسؿیذی-10
 اوشم سهضاًیاى-11
 ػیذُ طیٌَحؼیٌی-12
 لمواى ًادسی-13
 فاعوِ حؼیي پَس دالٍس-14
 اهیش ٍیؼی-15
 ػثاع تشاسی-16
 هیٌا تَاًا-17
 هظگاى صاسع ؿْشوی-18
 هشجاى صسگش- 19
 تتَل ادّوی-20
 اصادُ سضایی-21
 عیثِ تاؿتی- 22
 فاعوِ تاسی دؿتی- 23
 هؼصَهِ هاچاًلَ-24
 فشاص پٌجَیٌی- 25
ػیذیاػشػثذاهلل تثاس دیَ -26

 والییچ
 ػیذ صّشا اصحاتی-27
 حویذسضا ًصیشی-28

6 

تىثیش ٍ پشٍسؽ  4825
 آتضیاى

ًَتت  
 دٍم

یَػف ًگْذاسی -1 4
 جؼفشتگی

 اریي صفاس ؿشق-2
 هحوذ تمی فشّادی-3
ػیذ هحوذ سضا صیذ - 4

 تتَلی 
 
 

 حؼیي تمیاى- 5
 ػیذ افـیي اهیشی ػٌذػی- 6
 احؼاى اٍالدی- 7
 خـایاس ًیه ًظاد-8
 ػیذ هیتشا ػمیلی-9
 اًَاس تحشاًی- 10
 ّذی ػلیضادُ اهیشی-11
 صّشا یضداًی-12
 ایواى صاسع حمیمی-13
 اوثش ًَسٍصی- 14

1 

ػول آٍسی  4816
فشاٍسدُ ّای 

 ؿیالتی

هحوذسضا اًتصاسیاى -1 3 سٍصاًِ 
 تیذگلی

 ًشگغ اًَؿِ-2
 هشجاى صسگش- 3
 

 اػظن صیاهیاى-4
 اریي صفاسؿشق-5
 هحؼي واظوی-6
 خذیجِ ًَسصایی-7
 اهیشحؼیي یادگاسی ًاییٌی- 8
 صّشا تـاستی-9
 ٍثیمِ الؼادات هیشتالشی-10
 حویذ جاٍیذ- 11
 الْام تشلی لـىشی-12

0 

ػول آٍسی  4827
فشاٍسدُ ّای 

 ؿیالتی

ًَتت  
 دٍم

 ػْیل سیحاًی پَل- 2 آریي صفاس ؿشق-1 1
 ػیذ هحؼي هَػَی ًظاد- 3
 الْام تشلی لـىشی- 4
 

1 

تَلیذ ٍ تْشُ  4818
 تشداسی

 آسؽ جَالدُ سٍدتاس-1 7 سٍصاًِ 
 هجتثی پَالدی-2

 اػواػیل لجشجضی - 8
 2 فاعوِ داساتی تثاس- 9

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 اهیش لادسهضی-3
 ػلیٌمی همصَدلَ - 4
 هحوذ فشٍّش ٍاجاسگاُ-5
ػیذُ ػاسا جؼفشی -6

 وٌاسی
 هْتاب خلجی- 7
 
 

 ٍحیذ خیشاتادی-10
 لمواى ًادسی-11
 احوذسضا پیشػلی صفشُ یی-12
 صّشا ػشب تاالجلیٌی- 13
 اسػالى تْلىِ- 14
 هیٌا تَاًا- 15
 ػیؼی حاجی ساد وَچه- 16
 هؼصَهِ هاچاًلَ- 17
 حلیوِ ػاالس-18
 عاّش پَس صَفی- 19
یاػش ػثذاهلل تثاس دیَ -20

 والیی
 هثیي هـه اتادی- 21
 ّادی ػٌچَلی- 22
 وشین تخؾ حَت- 23
 سیحاًِ پشخَ- 24
 سضا فشاّاًی- 25
 ػلی سضا اصغشی همذم- 26
 اسؽ جوـیذی وَوٌِ- 27
 ایشج ػفت پٌاُ- 28
 ّذی ػلیضادُ  - 29

تَلیذ ٍ تْشُ  4828
 تشداسی

ًَتت  
 دٍم

ّاًیِ ػادات -1 3
 هیشاهیٌی

 اًَاس تحشاًی- 2
 ّذی ػلیضادُ-3

- 

0 

 ًگیي ًَدّی-1 7 سٍصاًِ  ػلَم هشتغ 4839
 اسدؿیش پَسًؼوتی-2
 ًؼوت الِ وَّؼتاًی-3
 فاعوِ ػلیلَ- 4
 افـیي صادلی ساد- 5
 ػلی تضسگوْش -6
 ػیذ جاتش ًثَی- 7

 ًاعك لـىشی صٌوی-8
 ّادی افشاُ-9
 ػیذُ هحذثِ احؼاًی-10
 هْشًَؽ پاسػا-11
 ػیذ هْذی دلثشی- 12
 سضاالذیي ػَفی- 13
 ػؼیذ عْواػثیاى- 14
 لیال صًذی ػشاتؼَسُ-15
 فاعوِ ًَسی- 16
 هؼصَهِ آلاتاتایی- 17
 هحوذسضا پاسػاهْش- 18
 داسیَؽ ػشحذی- 19
 هصغفی فیشٍصسٍص -20
 حویذسضا فشٌّگ- 21
 هلَن سٍیاى- 22
 هَػی احوذی-23
 جْاًثخؾ تیوَسی-24
 هصغفی صاسع-25
 عاّشُ سادهش-26
 ػؼیذ جؼفشصادُ- 27
 هْذیِ تَولی- 28

 

3 

ًَتت   ػلَم هشتغ 4858
 دٍم

 داسیَؽ ػشحذی-1 3
هلَن سٍیاى -2
 جْاًثخؾ تیوَسی- 3

- 
1 

 هحوذ واؿىی-1 3 سٍصاًِ  تیاتاى صدایی 4843
 حؼیي اػتوادی-2
 ػلی تضسگوْش-3

 ًشگغ وشیوی ًظاد-4
 صاّذُ حیذسی صادُ- 5
 فاعوِ ارسیاى همذم- 6
 ػحشًاص ؿىَّی صادگاى- 7
 هحوذ پاسػا هْش- 8
 هشضیِ لویـیَى- 9
 ػاسُ ّاؿن گلَگشدی-10
 ّادی اػىٌذسی- 11

1 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 فاعوِ چـن تشادُ- 12
 

ًَتت   تیاتاى صدایی 4862
 دٍم

 ًذا ًجمی- 2 احوذ چَپاًیاى-1 1
 حشیش ػْشاتی-3
 هحوذسضا هالػثاػی- 4
  الْام سٌّوا–5

1 

ػلَم ٍ هٌْذػی  4849
 آتخیضداسی

 پشیؼا الواػی-1 4 سٍصاًِ آب
 هاصیاس هحوذی خاًماُ- 2
 حؼیي اػتوادی- 3
 حؼیي صالحی- 4

 اصادُ واتثی وشد-5
 هشین اری هْش-6
 احؼاى ؿشیفی همذم- 7
 داًیال دتیشی-8
 لیال واؿی صًَصی-9
 ػلی تضسگوْش- 10
 فاعوِ ػیٌلَ-11
 سجثؼلی ػلواًی-12
 ػؼیذ جؼفشصادُ- 13
 ػَداتِ لشُ هحوَدلی- 14
 یذالِ هْذٍی- 15
 ایَب هشادی-16
 ػیذ داًا حؼاهی-17

 

4 

ػلَم ٍ هٌْذػی  4867
 آتخیضداسی

ًَتت  آب
 دٍم

 صیَس ًظشی- 2 ػؼذالِ ػٌگیٌی-1 1
 0 ًگاس اًصاسی-3
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