
 
 

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی نوع پذیزش

 یگاًِ  عضیضی التصاد اًشطی اصلی

 علی  ویاى پَس التصاد اًشطی اصلی

 ػیذُ ؿىَفِ هَػَی سیضیتَػعِ التصادی ٍ تشًاهِ اصلی

 سٍطیي سحیوی تشًاهِ سیضی آهَصؿی -هذیشیت اصلی

 فشیذٍى ؿیشی تشًاهِ سیضی آهَصؿی -هذیشیت اصلی

 هؼعَد  ًیلی یت آهَصؿیهذیش اصلی

 لیلی آرس صستـت هذیشیت آهَصؿی اصلی

 ساحلِ هجذ حمَق جضا ٍ جشم ؿٌاػی اصلی

 صّشا ًیه ًْاد حمَق جضا ٍ جشم ؿٌاػی رخیشُ

 صّشا ددُ جاًی فیضیَلَطی فعالیت ٍسصؿی هحض اصلی

 سٍیا  سًجثش فیضیَلَطی فعالیت ٍسصؿی هحض اصلی

 ػاىػا هشادی  هذیشیت ٍسصؿی اصلی

 ػیذُ ػاسا احوذی هذیشیت ٍسصؿی اصلی

 هیثن سؿیذی هـاٍسُ خاًَادُ اصلی

 اهیش سضا حؼیٌی هطلك هـاٍسُ خاًَادُ اصلی

 سضا صاسع هـاٍسُ هذسػِ اصلی

 آصادُ هشادی حؼاتذاسی اصلی

 آسهاى هشادی حؼاتذاسی اصلی

 ؿادی  صًذ ػلیوی حؼاتذاسی 1رخیشُ

 ػحش هشادی حؼاتذاسی 2رخیشُ 

 ّظیش هحوَدی پٌاُ سٍاًـٌاػی تالیٌی اصلی

 ّاًِ هفاخشی سٍاًـٌاػی تالیٌی اصلی

 صادق تختیاسی جَاى سٍاًـٌاػی  ؿٌاختی اصلی

 غاًیِ یضداى پٌاُ هذیشیت وؼة ٍ واس اصلی

 صّشُ سحواًی هذیشیت وؼة ٍ واس اصلی

 ػاحل خَسؿیذی یاػَج هذیشیت وؼة ٍ واس رخیشُ

 96-97د بدون آسمون دانشگاه کزدستان بزای سال تحصیلیکارشناسی ارش  اسامی پذیزفته شدگان
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) تاصاسیاتی(هذیشیت تاصسگاًی  اصلی  ػاسا ػاعذی 

 ػویِ خَاًچِ ػپْش هذیشیت تاصسگاًی ) تاصاسیاتی( اصلی

 گلثْاس لادسی هذیشیت تاصسگاًی ) تاصاسیاتی( رخیشُ

 ػیذُ عاطفِ اتشاّیوی فمِ ؿافعی اصلی

 ػاسا احوذی ًیا َّؽ هصٌَعی ٍ ستاتیىض اصلی

 صٌا سحواًی َّؽ هصٌَعی ٍ ستاتیىض اصلی

1رخیشُ  ؿادی  ؿْشیاسی َعی ٍ ستاتیىضَّؽ هصٌ 

2رخیشُ  ًاصیال هختاسی َّؽ هصٌَعی ٍ ستاتیىض 

3رخیشُ  دًیا خَاؿی َّؽ هصٌَعی ٍ ستاتیىض 

 ػیٌا لادسی عوشاى ) صلضلِ( اصلی

 هله  اتَلماػوی عوشاى ) صلضلِ( 1رخیشُ

 لیال  سحوتی عوشاى ) صلضلِ( 2رخیشُ

 آسهاى  هاله عوشاى ) صلضلِ( 3رخیشُ

 حؼام  گَدسصی عوشاى ) صلضلِ( 4ُرخیش

 یاػوي ػادُ عوشاى ) صلضلِ( 5رخیشُ 

 ؿعیة ؿاّذی عوشاى ) صلضلِ( 6رخیشُ 

 ؿوین ٍسدی عوشاى ) صلضلِ( 7رخیشُ 

 لیال سحوتی عوشاى)ػاصُ( اصلی

 اهیذ حثیثی ًَدّی عوشاى)ػاصُ( 1رخیشُ

 هله  اتَلماػوی عوشاى)ػاصُ( 2رخیشُ

 آسهاى  هاله عوشاى)ػاصُ( 3رخیشُ

 حؼام  گَدسصی عوشاى)ػاصُ( 4رخیشُ

 ؿعیة ؿاّذی عوشاى)ػاصُ( 5رخیشُ 

 ؿوین ٍسدی عوشاى)ػاصُ( 6رخیشُ 

 یاػوي ػادُ عوشاى)ػاصُ( 7رخیشُ 

 ػیٌا لادسی عوشاى )آب( اصلی

 هاصیاس عثواًی عوشاى )آب( 1رخیشُ
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 هله  اتَلماػوی عوشاى )آب( 2رخیشُ

 لیال وتیسح عوشاى )آب( 3رخیشُ

 آسهاى  هاله عوشاى )آب( 4رخیشُ

 ؿعیة ؿاّذی عوشاى)آب( 5رخیشُ 

 ؿوین ٍسدی عوشاى)آب( 6رخیشُ 

 یاػوي ػادُ عوشاى)آب( 7رخیشُ 

 گالٍیظ سحیوی ػشاب ؿْشن هٌْذػی ؿیوی فشآیٌذ اصلی

 ػاحلِ ٍفایی هعذى اوتـاف اصلی

 فائضُ ادٍای تْیٌِ ػاصی ػیؼتن ّا -صٌایع اصلی

 هحوذ یمَب فشصاى تْیٌِ ػاصی ػیؼتن ّا -صٌایع یاصل

 صیثش سجثی تْیٌِ ػاصی ػیؼتن ّا -صٌایع اصلی

 سضا فتاحی الحؼیٌی لجؼتیه ٍ صًجیشُ تأهیي -صٌایع اصلی

 هحوذ جَاد عثذالولىی هخاتشات -تشق اصلی

 پَیا فشّادی هخاتشات -تشق اصلی

 صثحی فشج پَس لذست -تشق اصلی

 ػیذ احؼاى احوذی لذست -تشق اصلی

 ؿایؼتِ تثاؿیش وٌتشل -تشق اصلی

وٌتشل -تشق اصلی  اػعذ  وییػل 

 ؿاّیي تْاسی هىاًیه )تثذیل اًشطی ( اصلی

 ؿْال تْشاهی هىاًیه )تثذیل اًشطی ( اصلی

 هحوذ ػلیواى پَس هىاًیه )تثذیل اًشطی ( رخیشُ

 ؿیَا هشدٍخ سٍحاًی هىاًیه )طشاحی واستشدی( اصلی

 داًیال ٍحذت پٌاُ هىاًیه )طشاحی واستشدی( اصلی

 فشّاد فیضی تشًاهِ سیضی ؿْشی اصلی

 الْام سػتوی ؿْشی سیضی تشًاهِ رخیشُ

 هشین سػتوی طشاحی ؿْشی اصلی

 هحؼي هیشصایی طشاحی ؿْشی 1رخیشُ 
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 ویاًا اعتوادی طشاحی ؿْشی 2رخیشُ 

 فاطوِ اػوعیلی طشاحی ؿْشی 3رخیشُ 

حی ؿْشیطشا 4رخیشُ   ػیذ جَاد  هَػَی 

 الْام سػتوی طشاحی ؿْشی 5رخیشُ 

 فشًاص  حؼام ؿشیعتی  طشاحی ؿْشی 6رخیشُ 

 پش ًاص تْوٌی طشاحی ؿْشی 7رخیشُ 

 هحؼي هیشصایی هعواسی اصلی

 هثیٌا خیشی هعواسی اصلی

 فشًاص حؼام ؿشیعتی هعواسی رخیشُ اٍل

 پشی ًاص تْوٌی هعواسی رخیشُ دٍم

 فشصاًِ ًَسی دسختاى هیَُ -ثاًیتاغ اصلی

 ػویِ  ػویعی  گیاّاى داسٍیی -تاغثاًی اصلی

 ؿادی هشادی ػثضی ّا -تاغثاًی اصلی

 ػیذُ فاطوِ خادهی دٍص خذسُ صیٌتی اى گیاّ -تاغثاًی اصلی

 فاًَع یَصی ػیاػت ٍ تَػعِ وـاٍسصی -التصاد وـاٍسصی اصلی

 ػویشا ػلیواًی ٍسصیػیاػت ٍ تَػعِ وـا -التصاد وـاٍسصی رخیشُ

 ًغوِ صلَاتی تیواسی ؿٌاػی گیاّی -گیاّپضؿىی اصلی

 ػویِ احوذی حـشُ ؿٌاػی وـاٍسصی -گیاّپضؿىی اصلی

 وظال  وشیوی حـشُ ؿٌاػی وـاٍسصی -گیاّپضؿىی رخیشُ

 ػشٍُ فشجی هٌثش هذیش یت حاصلخیضی ٍ صیؼت فٌاٍسی اصلی

 چیوي صادُ هْذی هذیشیت هٌاتع خان فیضیه ٍ حفاظت اصلی

 فشؿتِ  هَالًی هذیشیت هٌاتع خان  اسصیاتی اساضی اصلی

 ػیٌا ًادسی فیضیَلَطی دام اصلی

 پشػتَ هٌذٍهی تغزیِ دام  اصلی

 فائضُ سػتوی تغزیِ دام رخیشُ

 ػیذُ هشضیِ عطا پَس  اصالح ًظاد دام اصلی

 عثذالعضیض حٌیفی ًیا آتخیضداسی اصلی
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 ٍسػش سحیوی آتخیضداسی 1رخیشُ

 واٍاى ػاعذپٌاُ آتخیضداسی 2رخیشُ 

 واٍاى ػاعذپٌاُ هشتعذاسی اصلی

 جالل اصالًی اػلوض هشتعذاسی 1رخیشُ

 ؿیذا علی هشادی هشتعذاسی 2رخیشُ 

 ًؼین سحیوی هشتعذاسی 3رخیشُ

 ػیٌا الْی آب ٍ َّا ؿٌاػی واستشدی اصلی

 پشیچْش هشادی آب ٍ َّا ؿٌاػی واستشدی اصلی

 ؿىیال ٍیؼی تىثیش ٍپشٍسؽ آتضیاى -ؿیالت اصلی

 عؼل هحشم اػشاسی تىثیش ٍپشٍسؽ آتضیاى -ؿیالت 1رخیشُ 

 ػاسا فشّادی تىثیش ٍپشٍسؽ آتضیاى -ؿیالت 2رخیشُ

 ًشگغ هالصادُ هذیشیت جٌگل -علَم ٍ هٌْذػی جٌگل اصلی

 فاطوِ  عثذالولىی علَم صیؼتی جٌگل -علَم ٍ هٌْذػی جٌگل اصلی

 ؿادی فشاهشصی آلَدگی ّای هحیط صیؼت -هحیط صیؼت اصلی

 آصاد هَالیی آلَدگی ّای هحیط صیؼت -هحیط صیؼت رخیشُ

 ػیشاى حك گَ اسصیاتی ٍ آهایؾ ػشصهیي -هحیط صیؼت اصلی

 سٍطیي اػوعیلی صاغِ تٌَع صیؼتی -هحیط صیؼت اصلی

 حذیث خذاهشادی تٌَع صیؼتی -هحیط صیؼت رخیشُ

 پشیا اًگیشهمذینجْ صتاى ٍادتیات فاسػی اصلی

 آسصٍ  ًَسی صتاى ٍادتیات فاسػی اصلی

 طالِ هَلَدی صتاى ٍادتیات فاسػی اصلی

 ػاسیٌا هٌذٍهی آهَصؽ صتاى اًگلیؼی اصلی

 صثا  پشتَی آهَصؽ صتاى اًگلیؼی اصلی

 حؼي احوذیاًی صتاى ٍادتیات عشتی اصلی

 فشٍغ ًجاتی صتاى ٍادتیات عشتی اصلی

 گـیي ؿْثاصیاى ذدیآًالیض عسیاضی  اصلی

 سضیِ ؿشیف پَس آهاس سیاضی -آهاس اصلی
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آهاس سیاضی -آهاس 1رخیشُ  ؿتاٍ اصالًی 

آهاس سیاضی -آهاس 2رخیشُ  هجیذ  ّوتی 

آهاس سیاضی -آهاس 3رخیشُ   ًشگغ اوثش صادُ 

 هْتاب استی حالت جاهذ فیضیه اصلی
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