
 اسا�ی دار�دگان �وا� کار�نا�ی ا�تا�دارد 

��ص�ی ر��ه
  

 

 رد�ف �م و �م خا�واد�ی �ت�ه ع��ی

 ���ه ب�دی  

 

 1 د��ر ��د ���دع�ی ا�ا��م زاده �و�وی ا�تاد

 ا�تاد �و�و و ��رو ����

 

 2 د��ر ��د ���د �����ی

 د��ر و��د ��ی خا�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

3 

 د��ر ر��ر ر���ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

4 

 د��ر داوود  ر���یان ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

5 

 د��ر ���ام د��ر ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

6 

 د��ر �دا� ���وی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

7 



 د��ر ع�ی ا��ر بابا�و ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

8 

 د��ر ا�ج �و�زنیا ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

9 

 د��ر ��ت�ی ����ی نیا� ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

10 

 د��ر  ���ود ر���ی  ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

11 

 د��ر ا��د ر�ضا�ی  �عادت آبادی  ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

12 

گان سالک ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����  د��ر ��د جالل ا�د�ن شا�

 

13 

 د��ر ��م ��ف �ور �زی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

14 

 د��ر ���د کا��ي�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

15 

  ز�ن آبادد��ر ار���د ���با�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

16 



  داریاند��ر   �ع�� �و���ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

17   

 د��ر���د رضا ا��د �واه ا�تاد  �نا�ع ���یایی و پ����

 

18 

 د��ر�یاوش �ائ�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

19 

 20  پ��ه شا�ی���د��ن د��ر ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

 د��ر ���د با� رضایی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

21 

 د��ر �و�د ���و�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 

22 

�وراک و �اورده �ی �شاورزی   23 د��ر ��د �باس �جاع ا�سادا�ی ا�تاد

�وراک و �اورده �ی �شاورزی   24 د��ر ع�ی ا��ر �و�وی �و�د ا�تاد

 25 د��ر ا��ر رضا زرا�ی ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی

�نا�ع ���یایی و پ����   26 د��ر �ا�ز ا�شار طار�ی ا�تاد



�خا�ات   27 د��ر روز� ��ي�ی ماز�دران ا�تاد

رایا� و �اوری داده �  ار�وشبد��را��د ��دا.. زاده  ا�تاد  28 

�و�و و ��رو ����   29 د��رع�ی صا�ح زاده �و�ی ا�تاد

ا�دازه �نا�ی ، اوزان   30 د��ر ���د ��� آ��ن ا�تاد

�ق و ال��رونیک   31 د��ر ���داد عا�دی ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   32 د��ر ���د ��رزاده ا�تاد

�ق و ال��رونیک                   33 د��ر ���ن �س��یان ابیا� ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   34 د��ر ا��د عارف آ� ا�تاد

�ونیک ک�ق و ال  35 د��ر ��د ���ن ���ر � �سام ا�د�ن صاد�ی ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   36 د��ر ���داد ����یان ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   37 د��ر ع�ی �ق ط�ب ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   38 د��ر و��د �دادی ��ل ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   39 د��ر ع�ی ا��� �ت باب ا�تاد



���د�ی ���ی   40 د��ر ��ح ا.. �ض��زاده ا�تاد

�و�و و ��رو ����   41  �اد��تیارید��ر ��روز  ا�تاد

�وراک و �اورده �ی �شاورزی   42 د��ر �زا� و��اده ا�تاد

�واد �عد�ی   43 د��ر ���ام رضایی ا�تاد

�ونیک ک�ق و ال  44 د��ر ��ن غ�وری �د ا�تاد

کانیک و ��� �نا�ی  �  45  ���یان���د���ند��ر ��د  ا�تاد

کانیک و ��� �نا�ی  �  46 د��ر ���درضا او��ی ا�تاد

�خا�ات   47 د��ر ��دا�ع�ی ��دی �ور ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   48 د��ر �ھدی ر��ع زاده ا�تاد

 49 د��ر ��د ��دا�د�ن ��ر ���د ��ي�ی ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی

 50 د��ر ���را ��م زاده ا�تاد �واد �عد�ی

�نا�ع ���یایی و پ����   51 د��ر کا�م کار�شا ا�تاد

�نا�ع ���یایی و پ����   52 د��ر خ��ل ��دی ا�تاد



 53 د��ر ���ن ���ی ا�تاد �ق و ال��رونیک

 54 د��ر ��دا�ع�ی عا��ی ا�تاد �واد �عد�ی

 55 د��ر��ن ع��زاده ا�تاد �وراک و �اورده �ی �شاورزی

 56 د��ر�ع�� رز�ی ا�تاد ��یت ����ت

کانیک و ����نا�ی  57 د��ر ���د�بي�ی �رسا ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  58 د��ر ���درضاا.. �م ا�تاد �

 59 د��ر �واد ��ض ا�تاد �ق و ال��رونیک

کانیک و ����نا�ی  60 د��ر �باس را���و ���ری ا�تاد �

 61 د��ر ���د نی�ی ا��دآبادی ا�تاد �ق و ال��رونیک

 62 د��ر ع�ی ا��� ��ر���ی ا�تاد ���د�ی سا��مان

 63 د��ر ���اد ���ری ا�تاد �ق و ال��رونیک

 64 د��ر�عقوب ��ی �ور ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی

 65 د��ر ���ود ����ی ا�تاد �خا�ات



����ن د���ی ا�ل ا�تاد �ی��و ��و�وژی و��و�وژی
 66 د��ر ��دا

کانیک و ����نا�ی  67 د��ر کاوه �بانیان ا�تاد �

 68 د��ر ع��رضا ر�یی ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی

کانیک و ����نا�ی  69 د��ر ���درضا ��را�ی �و�ی ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  70 د��ر ���د �فاراول ا�تاد �

 71 د��ر ��درضاغفاریان ���ران ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 72 د��ر ��و��� نیک آ� ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

کانیک و ����نا�ی  73 د��ر �باس �با�ی ا�تاد �

کانیک و����نا�ی  74 د��ر ��دع�ی صدوق وني�ی ا�تاد �

 75 د��ر ارد��ر �ارخا�ی ا�تاد �واد �عد�ی

 76 د��ر �باس ���دی ا�تاد �خا�ات

 77 د��ر ع�ی ا��ر ر�ضانیان �ور ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی

 78 د��ر ع�ی ا��� ا���یان �دی ا�تاد �وشاک و �اورده �ی �سا�ی و ا�یاف



 79 د��ر ���ن �زک د�ت ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 80 د��ر �بيب با�ی ا�تاد �وراک و �اورده �ی �شاورزی

 81 د��ر���درضا غال�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

کانیک  و ����نا�ی  82 د��ر ���ی ز�د ر���ی ا�تاد �

 83 د��ر �ورش ���یار ا�تاد �واد �عد�ی

 84 د��ر ���ود ��ش ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی

کانیک و ����نا�ی گانیان ا�تاد �  85 د��ر ���ور ��

 86 د��ر ع�ی ر���ی ا�تاد �ق و ال��رونیک

 87 د��ر �خ ح�ت کاشا�ی ا�تاد �خا�ات

کانیک و ����نا�ی  88 د��ر ع�ی ا��ر ر���ر ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی ����ن ر���ی ���باف ا�تاد �
 89 د��ر غال

 90 د��ر ���د��ی ���ی ا�تاد �دمات

 91 د��ر غال�ضا �در�ی ا��ری ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی



 92 د��ر ���د ���دی ���آباد ا�تاد ��یت ����ت

کانیک و ����نا�ی  93 د��ر ���د���ن ا�وا���ری ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  94 د��ر ���د��ی �وا�ی تبار ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  95 د��ر �بيب ا��ن � ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  96 د��ر �باس �یان وش ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  97 د��ر �و�ف ��ن زاده ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  98 د��ر �ج ��ش �و�د چا��و ا�تاد �

 99 د��ر ���ن آرو�ن ا�تاد �واد �عد�ی

 100 د��ر ت��ور ���ا�ی مال �و�ف ا�تاد ��یت ����ت

 101 د��ر ا��دع�ی �عاضدی ا�تاد �ی��و ��و�وژی و��و�وژی

 102 د��ر �و��گ ��م ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

کانیک و ����نا�ی  103 د��ر خ��ل ر���ر ا�تاد �

�نا�ع ���یایی و پ����   104 د��ر ع��رضا �یا�ت ا�تاد



کانیک و ����نا�ی  105 د��ر ���ی زر� �و��ری ا�تاد �

 106 د��ر ���د ن�ی �ور ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 107 د��ر ���د �وررضا ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 108 د��ر ���درضا غ�وری ا�تاد ��یت ����ت

 109 د��ر �باس �س�ی ا�تاد �واد �عد�ی

کار ا�تاد �ق و ال��رونیک  110 د��ر ���ود ع�ی ا��رگ�

 111 د��ر �� ���ون ��ي�ی ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 112 د��ر ���درضا ���ی ا�تاد �ق و ال��رونیک

 113 د��ر غال�ضا ��د�ی ا�تاد ��یت ����ت

 114 د��ر �و�  ر�وا�ی �قدم ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

کانیک و ����نا�ی  115 د��ر ���د ���مان ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  116 د��ر ���ود �ھا�ی ا�تاد �

کانیک و ����نا�ی  117 د��ر ع��ل �و��ی �ء ا�تاد �



 118 د��ر ���د���ن ��مایی �قدم ا�تاد رایا� و �آوری داده �

 119 د��ر ��د �واد ��ر���دصاد�ی ا�تاد ���د�ی سا��مان

 120 د��ر ع�ی ا��� �پا�ی �و ا�تاد �واد �عد�ی

 121 د��ر �ورج ���دی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

کانیک و ����نا�ی  122 د��ر��ی ���ا�ی �ا��ی ا�تاد �

 123 د��ر �ج ا.. ���یاری ���دی ا�تاد �وراک و �اورده �ی �شاورزی

 124 د��ر ���درضا  ر���ی ا�تاد رایا� و �آوری داده �

 125 د��ر ا��ر ��دری ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 126 د��ر ���ود ���ب زاده ا�تاد رایا� و �آوری داده �

 127 د��ر ���د �ظ�وم �اسا�ی ا�تاد �دمات

 128                                         د��ر ����ن ��ینیان ا�تاد �دمات

 129 د��ر �ھدی ��سان ا�تاد �ق و ال��رونیک

 130 د��ر ��د ���ود �و�وی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����



 131 د��ر ع��رضا �ح�وب ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 132 د��ر ��د ���ام ����وش ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 133 د��ر ���ن کا��ی ا�تاد رایا� و �آوری داده �

کانیک و ����نا�ی  134 د��ر ���د�ع�� �دیان �د ا�تاد �

 135 د��ر غال�ضا �داد�ی ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 136 د��ر ���ن �ؤذن ا�تاد �واد �عد�ی

 137 د��ر ���ی ���دی ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 138 د��ر ع�ی �ک ا�تاد ���د�ی سا��مان و �صا�ح و �آورده �ی سا��ما�ی

 139 د��ر رضا ���ر�ور م�قا�ی ا�تاد �ی��و��و�وژی و ��و�وژی

 140 د��ر ���د���ن صدا�ی ا�تاد �خا�ات

کانیک و ��� �نا�ی  141 د��ر ساسان �دا�ی ا�تاد �

 142 د��ر �و� ��یک ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 143 د��ر ���د �با�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����



 144 د��ر ���د ����ت ��ش ا�تاد �وشاک و �آورده �ی �سا�ی و ا�یاف

کانیک و ��� �نا�ی  145 د��ر ���ود �زا� �د ا�تاد �

 146 د��ر ���ود ���ه ا�تاد �ق و ال��رونیک

 147 د��ر ��دا�ضا ��ر����ی ���ن ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 148 د��ر ���گ �با�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 149 د��ر �زان ����ی ا�تاد ���د�ی ���ی

کانیک و ����نا�ی  150 د��ر ��ی �وی�ی ا��دی ا�تاد �

 151 د��ر ر��ع�ی �زوئی ا�تاد ��یت ����ت

کانیک و ����نا�ی  152 د��ر ��د ا��د �ور��ش ا�تاد �

���ل ا�تاد �خا�ات
 153 د��ر ج��ل  آ� را�د 

 154 د��ر روحا ��رای �ما�شا�ی ا�تاد �ی��و��و�وژی و ��و�وژی

کانیک و ����نا�ی  155 د��ر ��د ع�ی ا��ر �و�ویان ا�تاد �

 156 د��ر ���وز ��د��ری ا�تاد ا�ناد و ����زات �داری و آ�وز�ی



 157 د��ر رضا ��ی دا� ا�تاد �خا�ات

کانیک و ����نا�ی  158 د��ر ���ن ��و���د ا�تاد �

 159 د��ر ���درضا �قوی ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 160 د��ر ��دا����د �یا�ت ا�تاد ��یت ����ت

کانیک و ����نا�ی  161 د��ر ع�ی ���ن زاده د��ر ا�تاد �

 162 د��ر �ھدی وادی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 163 د��ر �زا� ���را�ی ا�تاد �نا�ع ���یایی و پ����

 164 د��ر �و�س ���و�ی ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

کانیک و ����نا�ی  165 د��ر ���د �واد ����ی ا�تاد �

 166 د��ر ��د ���ی صاد�ی ا�تاد �و�و و ��رو ����

 167 د��ر ا���ن آ�و�دزاده ���ی ا�تاد �وراک و �آورده �ی �شاورزی

 168 د��ر ع�ی ��س ��ی ا�تاد �وشاک و �آورده �ی �سا�ی و ا�یاف

 169 د��ر شا�خ ر���ر �ھا�ی ا�تاد �ی��و��و�وژی و ��و�وژی



 170 د��ر صالح �وچک زاده ا�تاد ا�دازه �نا�ی، اوزان و ��یاس �

 171 د��ر ���گ جال�ی �ا��ی ا�تاد �آورده �ی ���ی

 


