
93لیؼت داًـجَیاى دوتشی تذٍى آصهَى ػال تحصیلی 
عنوان رشته فرزند نام و نام خانوادگی ردیف

ػاصُ-عوشاى یًَغ اهیش ؿیشخاًی 1

هذیشیت هٌاتع آب-عوشاى ایَب علی وَؿِ 2

طئَتىٌیه-عوشاى هحوذ علی ؿیشهحوذی 3

هٌْذػی آب ٍ ػاصُ ّای ّیذسٍلیىی-عوشاى ًثی الِ هحؼي ایثاسی 4

ػاصُ-عوشاى هحوذ فشؿاد طیاسی ولجاّی 5

تٌادسٍ ػاصُ ّای دسیایی-هٌْذػی ػَاحل فتح الِ فشّاد حؼیٌلَ 6

هذیشیت هٌاتع آب- هٌْؼی عوشاى جوال الذیي هشجاى هعظن ًیا 7

لذست-هٌْذػی تشق خلیل هٌیظُ علیپَس 8  

الىتشًٍیه-هٌْذػی تشق  اتَالفضل پگاُ اهیٌی 9

الىتشًٍیه- هٌْذػی تشق هحوذ تالش سلیِ آلاصادُ حثـی 10

هخاتشات ػیؼتن- هٌْذػی تشق هحوذ علی دادسع 11

وٌتشل- هٌْذػی تشق صفش ؿیشیي ٍلیلَ 12

َّؽ هصٌَعی-هٌْذػی واهپیَتش  هیش سحین ًگاسػادات ػلیواًی راوشی 13

لذست-هٌْذػی تشق علی سػَل ؿالچی علیـاُ 14

لذست-هٌْذػی تشق  ػیذحیذس ػیذ اهیي سٌّوای ػادات حاج آلا 15

واستشدی- سیاضی سحین هحوذ ؿْثاصی اصل 16

علَم واهپیَتش سػَل فاطوِ وشیوی 17

آًالیض-سیاضی  یعمَب هحثَتِ لیطشاى هشصسٍد 18

جثش- سیاضی یذالِ ػعیذ ػالهیاى 19

جغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی تیَن فاطوِ صاد ٍلی 20

َّؽ هصٌَعی- هٌْذػی واهپیَتش اصغش سضا داٍطلة 21

جغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی سٍػتایی صفش صویِ ًصشالِ صادُ 22

جغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی سٍػتایی حویذ هحوذ جَاد عثاػی 23

طئَهَسفَلَطی یَػف لیال خذایی لـالق  24

جاهعِ ؿٌاػی التصادی ٍ تَػعِ سئَف ًشهیي ًیىذل 25

جاهعِ ؿٌاػی التصادی ٍ تَػعِ هجیذ ػیویي افـاس 26

طئَهَسفَلَطی جَاد  صغشی اًذسیاًی 27

تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی عضیض طاّشُ ًشیواًی لَسدالس 28

طئَهَسفَلَطی عثاػعلی طیثِ عثذ الولىی 29

هیىشٍ تیَلَطی هَاد غزایی اتشاّین هشین هحوذی 30

فیضیَلَطی دام عضت الِ فشؿیذ ًظشی صًَص 31

فیضیَلَطی دام جوـیذ حؼیي ٍاثمی دٍدساى 32

اصالح ًظاد دام حؼي هیٌا آلاصادُ تَوت 33

ؿیوی هَا غزایی سػَل ًؼشیي جوـیذی ولجاّی 34

اگشٍاوَلَطی-تَم ؿٌاػی صساعی حثیة ػجاد ؿاوش وَّی 35

تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی اصغش ٍحیذ هْشی صادُ 36
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طًتیه هَلىَلی-اصالح ًثاتات  ؿاُ هحوذ ؿیَا لیطشاى پَس ػْشیك 37

اصالح ًظاد دام سٍح الِ سلیِ جثاسی عَسی 38

هٌْذػی هٌاتع آب علی گل لیال سحیوی 39

فیضیَلَطی گیاّاى صساعی صاحثعلی الْام عثاػًَذ آرس هیاًذٍآب 40

فیضیَلَطی ٍ ػن ؿٌاػی- حـشُ ؿٌاػی تْشٍص عصوت خَسؿیذی لشُ لـاللی 41

لاسچ ؿٌاػی ٍ تیواسی ؿٌاػی گیاّی علی اصغش تْاسُ لٌثشصادُ 42

ػاصُ ّای آتی-هٌْذػی آب سحین ٍدٍد ًادسی 43

فیضیه ٍ حفاظت خان اهاى الِ سٍیا طلَعی 44

لاسچ ؿٌاػی ٍ تیواسی ؿٌاػی گیاّی خلیل ّالِ دخاًچی 45

تَػعِ وـاٍسصی حؼیي طاّشُ هلىی 46

هیَُ واسی هحوذ علی طاّشُ همثلی ٌّضایی 47

فیضیَلَصی گیاّاى صساعی-صساعت حؼیي ؿْشام تشاتیاى 48

فیضیَلَطی ٍ ػن ؿٌاػی- حـشُ ؿٌاػی واظن فاطوِ گشایلی هشادی 49

ػاصُ ّای آتی-هٌْذػی آب تْوي ًفیؼِ تشوواًضاد لذیوی 50

هیَُ واسی احوذ ػْیال هحوذ سضا خاًی طْشٍدی 51

پیذایؾ ٍسدُ تٌذی ٍ اسصیاتی خان احوذ ؿیذا وثَدی 52

آتیاسی ٍ صّىـی وشین یلذا ػشاج سضائی 53

هٌْذػی هٌاتع آب علی حىیوِ اػذی 54

آتیاسی ٍ صّىـی تیَن هصطفی لْشهاى لشاغیلی 55

فیضیه حالت جاهذ اوثش ًؼین اػعذی 56

فیضیه ًظشی اصغش هشین اهیشی 57

فَتًَیه چٌگیض آسصٍ سؿیذی 58

تشًاهِ سیضی دسػی-علَم تشتیتی علی ساضیِ تشصگش 59

سٍاًـٌاػی تشتیتی هْذی هٌیضُ یاسی ػیغ 60

تشًاهِ سیضی دسػی-علَم تشتیتی عیؼی ػجاد پَستاغثاى 61

هذیشیت ٍسصؿی حؼیي سلیِ ػشالب 62

هىاًیه جاهذات-طشاحی واستشدی-هٌْذػی هىا ًیه هحوذ تمی هحوذ سضا اعلوی 63

ػاخت تَلیذ- هٌْؼی هىاًیه  هحوذ اتشاّین هیٌَ دخت ؿىشیاى 64

تثذیل اًشطی-هٌْذػی هىا ًیه ّاؿن هْشی اوثشی وشدلش 65

تیَؿیوی ٍ هتاتَلیؼن ٍسصؿی-فیضیَلَطی ٍسصؿی اتَالماػن هشین تمی صاد فاًیذ 66

هذیشیت ٍسصؿی علی لٌثش هشین سّثش 67

هذیشیت ٍسصؿی ػعیذ ؿثٌن صذلی 68

ؿیوی هعذًی-ؿیوی جثاس هٌیشُ فضایلی 69

ؿیوی تجضیِ حؼیي عثذالِ عثذالْی الذم 70

ؿیوی فیضیه هحوذ حؼیي هشین طالة عثاػی 71

ؿیوی واستشدی اتشاّین لیال للوچی 72

فلؼفِ خلیل الِ هحوذ ػیٌا هیشصایی 73

ادتیات فشاًؼِ هحوذ ًعیوِ وشیولَ 74

هٌْذػی هَاد ٍ هتالَطی هیش علی ًعیوِ ػادات پیغوثش دٍػت 75
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ػاخت ٍ تَلیذ-هٌْذػی هىاًیه هیىائیل احذ للی پَس 76

هىاًیه جاهذات-طشاحی واستشدی-هىا ًیه  غالم سضا هؼعَد هحوذ پَس 77

فیضیَلَطی گیاّی-صیؼت ؿٌاػی  ًاظن هْذیِ َّؿٌی 78

آتـٌاػی-صهیي ؿٌاػی عثواى ویَاى ًادسی 79

التصادی-صهیي ؿٌاػی ٍلی صّشُ جثاسصادُ تىلذاًی 80

پتشٍلَطی-صهیي ؿٌاػی ػیشٍع ّالِ لشتاًی 81

التصاد تیي الولل هحوذ سضا صاتش خذاٍسدیضادُ 82

التصاد ػٌجی ػیفعلی اوشم اوثشی 83

التصاد تخؾ عوَهی هحوذ ػعیذ ًیٌا هیشاًی 84

التصاد هٌاتع سجة ًاّیذ عاؿَسی 85

التصاد پَلی هحوذ علی هْذیلَ 86

التصاد پَلی چشاغعلی حویذ رٍالمذس  87

التصاد هٌاتع هحوذ حؼي ػویشا ػلیوی ؿٌذی 88

التصاد ػٌجی حؼیي هشین ًفیؼی همذم 89

التصاد تیي الولل خذاداد ًؼین حوضُ ًظاد پلٌگ آتادی 90

جاهعِ ؿٌاػی التصادی ٍ تَػعِ وشهی لیال ًصشالْی ٍػطی 91

طشاحی هذاسّای هجتوع ًَسی پشدیغ اسع-الىتشًٍیه ػیذ هحوذ ػیذ ّادی دلجَ 92

طشاحی هذاسّای هجتوع ًَسی پشدیغ اسع-الىتشًٍیه ؿىشالِ طیثِ صحشایی 93

طشاحی هذاسّای هجتوع ًَسی-الىتشًٍیه سحین هحوذ سضا ػشهذی 94

پتشٍلَطی- صهیي ؿٌاػی ویاهشث حؼیي فالحی 95

ؿیوی آلی عضیض ػویشا ًعوت دٍػت 96

تغزیِ دام-علَم داهی حیذس صّشا  حؼیي صادُ 97

پیذایؾ ٍ سدُ تٌذی ٍاسصیاًی خان-علَم خان ػلین پاؿا ػاغش  چاخشلَ 98

پشدیغ اسع- فَتًَیه   علی هْـیذ  داداؽ صادُ 99

الىتشًٍیه پشدیغ اسع- هٌْذػی تشق اتَالماػن علی  تمی صاد فایٌذ 100

الىتشًٍیه پشدیغ اسع- هٌْذػی تشق  علی ًیوا طالة صادُ 101

هیىشٍ تیَلَطی هَاد غزایی اػواعیل ًجوِ صثاحی هحوذی 102

ػاصُ ّای ّیذسٍلیىی پشدیغ اسع-هٌْذػی آب هحوذ فشّاد  علی صادُ لشاهلىی 103

هٌْذػی صلضلِ پشدیغ اسع- عوشاى  پشٍیض غالهشضا  عٌذلیة 104

الىتشًٍیه- هٌْذػی تشق  ػیذسضا ػیذاحوذ هذًی دّخَاسلاًی  105

هىاًیه جاهذات- طشاحی واستشدی عثذالشػَل اوثش  سػَلیاى 106

ؿیوی ٍ حاصلخیضی خان-علَم خان  هحوَد هٌصَس هیشصایی ٍسٍیی 107

هیَُ واسی- علَم تاغثاًی  حؼي ػحش تَپچی صادُ 108

ػثضی واسی- علَم تاغثاًی  حـوت سصیتا  خادهی آػتاًِ 109

طئَتىٌیه- هٌْذػی عوشاى  علی گلٌاس صادلیاى اصل 110

فیضیَلَطی گیاّی-صیؼت ؿٌاػی  ایَب حویذُ تخـایـاى الذم 111

سٍاًـٌاػی تشتیتی عثاع الْام  عشفاًی آداب 112

وٌتشل- هٌْذػی تشق  غالم سضا هْؼا  حؼیي پَس 113

تغزیِ دام-علَم داهی حویذ پیام تاغثاى وٌعاًی 114
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جغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی هحوذسضا هؼتَسُ  للی پَس 115

طًتیه هَلىَلی-صیؼت ؿٌاػی  خیشالِ ًیىَ  فتَحی 116

تیَؿیوی ٍ هتاتَلیؼن ٍسصؿی-فیضیَلَطی ٍسصؿی همصَد هْذی عالی صادُ 117

فیضیه ٍحفاظت خان- علَم خان   تْشام اهیي  ٍطٌی 118

طشاحی واستشدی دیٌاهیه- هٌْذػی هىاًیه  پشٍیض ػعیذ لطفاى 119

تغزیِ دام-علَم داهی حؼي علی ؿْشام  ؿیش هحوذی 120

ػلَلی ٍ تىَیٌی گیاّی-صیؼت ؿٌاػی  احوذ ًؼشیي پَسعثاد 121

فیضیَلَطی گیاّی-صیؼت ؿٌاػی  صادق ًَؿیي صادق صادُ 122

ػاخت ٍ تَلیذ- هٌْذػی هىاًیه  عثاع احوذسضا حؼیٌی تاصُ وٌذی 123

تیَتىٌَلَطی گیاّی خلیل ػاًاص عذالت صادُ 124

حالت جاهذ- فیضیه  تْشٍص ػویِ اػىَیی عثذل 125

ؿیوی واستشدی لشتاًعلی هشین عضیضی 126

هیَُ واسی-علَم تاغثاًی  حیذسعلی هشین عثذالعلی پَس 127
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