
 تَضیحات سؿتِ گشایؾ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اصلی جغشافیا ٍتشًاهِ سیضی ؿْشی  الْام فتحی

 اصلی جغشافیا ٍتشًاهِ سیضی ؿْشی عطیِ لٌثشی 

 رخیشُ جغشافیا ٍتشًاهِ سیضی ؿْشی لیال غالهضادُ 

 اصلی جغشافیا ٍتشًاهِ سیضی سٍػتایی ًؼتشى سؿیذ پَس 

 رخیشُ جغشافیا ٍتشًاهِ سیضی سٍػتایی اهیش هحوذ تخـی همذم 

 اصلی حمَق خصَصی ػویِ اؿىَسیاى 

 اصلی حمَق خصَصی هحوذ تشصگش 

 رخیشُ حمَق خصَصی طیثِ ٍفایی

 رخیشُ حمَق خصَصی ًؼتشى اسصاًیاى 

 اصلی حمَق جضا ٍ جاهع ؿٌاػی فَاد تشصگش

 اصلی حمَق جضا ٍ جاهع ؿٌاػی ػیذ ػعیذ سضایی

 رخیشُ حمَق جضا ٍ جاهع ؿٌاػی وثشی هشادی 

 رخیشُ حمَق جضا ٍ جاهع ؿٌاػی فاطوِ جارتی

 اصلی سٍاى ؿٌاػی عوَهی لیذا ػوٌذسی 

 اصلی سٍاى ؿٌاػی عوَهی ػاسا هال ؿاّی

 رخیشُ سٍاى ؿٌاػی عوَهی آٍیؾ فىَسی 

 رخیشُ سٍاى ؿٌاػی عوَهی پشٍیي آلایی

 اصلی آهَصؽ صتاى اًگلیؼی هیالد خؼشٍی

 رخیشُ آهَصؽ صتاى اًگلیؼی یاػویي سحیویاى

      

 آسهیي  دلیشی

آهَصؽ صتاى اًگلیؼی ) آهَصؽ 

 اصلی هحَس (

 غضل خؼتِ دل فَهٌی 

آهَصؽ صتاى اًگلیؼی ) آهَصؽ 

 اصلی هحَس (

 صّشا ًظام دٍػت 

آهَصؽ صتاى اًگلیؼی ) آهَصؽ 

 رخیشُ  هحَس (

 تشاًِ چشاغی

آهَصؽ صتاى اًگلیؼی ) آهَصؽ 

 رخیشُ  هحَس (

 اصلی صتاى ٍ ادتیات اًگلیؼی ساهتیي عثذالْی
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 رخیشُ  صتاى ٍ ادتیات اًگلیؼی آسهیي دلیشی

 اصلی صتاى ؿٌاػی ّوگاًی اسغَاى آسهیَى

 رخیشُ  صتاى ؿٌاػی ّوگاًی غضل خؼتِ دل فَهٌی

 اصلی هـاٍسُ ػیذُ هشجاى اًتظاسی

 اصلی هـاٍسُ عثاع ّاؿوی

 رخیشُ هـاٍسُ صذسا گالـی علی آتادی

 رخیشُ هـاٍسُ پشٍیي آلایی

 اصلی صتاى ٍادتیات عشب هَهٌیهًَا 

 اصلی صتاى ٍادتیات عشب ًاصیي صسیي دسخت

 اصلی صتاى ٍ ادتیات فاسػی طاّشُ وشیوی 

 اصلی صتاى ٍ ادتیات فاسػی ًذا وشین تخؾ

 رخیشُ صتاى ٍادتیات فاسػی -

 رخیشُ صتاى ٍادتیات فاسػی -

 ًذا وشین تخؾ 

صتاى ٍ ادتیات فاسػی / ادتیات 

 اصلی وَدن ٍ ًَجَاى

 صیٌة سٍؿي 

صتاى ٍ ادتیات فاسػی / ادتیات 

 اصلی وَدن ٍ ًَجَاى

- 

صتاى ٍ ادتیات فاسػی / ادتیات 

 رخیشُ وَدن ٍ ًَجَاى

- 

صتاى ٍ ادتیات فاسػی / ادتیات 

 رخیشُ وَدن ٍ ًَجَاى

 اصلی جاهعِ ؿٌاػی هْذی هظلَم 

 اصلی جاهعِ ؿٌاػی داٍد اخَی 

 رخیشُ جاهعِ ؿٌاػی پشػتَخلیفِ لَ 

 رخیشُ جاهعِ ؿٌاػی ػواًِ جَّىاس

 اوشم راوشی 

حـشُ -هٌْذػی وـاٍسصی

 اصلی ؿٌاػی 

- - - 

 ػیذُ اوشم هَػَی

تیواسی -هٌْذػی وـاٍسصی

 اصلی ؿٌاػی گیاّی
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 صّشا تشصٍئی

تیواسی -هٌْذػی وـاٍسصی

 رخیشُ ؿٌاػی گیاّی

 اصلی  سٍاتط تیي الولل هعصَهِ حؼیٌی 

 رخیشُ  سٍاتط تیي الولل صذیمِ آریي 

 اصلی  سٍاتط تیي الولل )آهَصؽ هحَس( صذیمِ آریي 

 اصلی سٍاتط تیي الولل )آهَصؽ هحَس( هعصَهِ هیش تالشی 

 رخیشُ  سٍاتط تیي الولل )آهَصؽ هحَس( پَسیا هحوذی

 رخیشُ  سٍاتط تیي الولل )آهَصؽ هحَس( -

 اصلی هذیشیت تاصسگاًی / تاصاسیاتی هْـیذ عثذالْی

 رخیشُ هذیشیت تاصسگاًی / تاصاسیاتی هجیذ پَس اتشاّیوی

 اصلی اػتشاتظیههذیشیت تاصسگاًی /  حَسا هٌصف 

 رخیشُ هذیشیت تاصسگاًی / اػتشاتظیه هْشًاص وشین دٍخت 

 اصلی هذیشیت صٌعتی / تَلیذ هًَا هَػَی 

 رخیشُ هذیشیت صٌعتی / تَلیذ هٌْا هحوذ تیگی 

      

 ػویِ لٌثشی

فیضیَ لَطی ٍسصؿی/ فیضیَ 

 اصلی لَطی ٍسصؿی 

 هشاد اػتىیخذا 

فیضیَ لَطی ٍسصؿی/ فیضیَ 

 رخیشُ  لَطی ٍسصؿی 

 ؿیشیي هَػی ًٍذ

فیضیَلَطی ٍسصؿی/ تغزیِ ٍ 

 اصلی ٍسصؽ

 صّشا سحیوی

فیضیَلَطی ٍسصؿی/ تغزیِ ٍ 

 اصلی ٍسصؽ

 حویذ سضا حمگَ 

فیضیَلَطی ٍسصؿی/ تغزیِ ٍ 

 رخیشُ ٍسصؽ

 سػَل هال ًظاد

فیضیَلَطی ٍسصؿی/ تغزیِ ٍ 

 رخیشُ ٍسصؽ
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 هیالد فذایی

آػیة ؿٌاػی ٍسصؿی ٍ 

حشوات اصالحی / حشوات 

 اصلی اصالحی

 هحؼي سجة تثاس

آػیة ؿٌاػی ٍسصؿی ٍ 

حشوات اصالحی / حشوات 

 رخیشُ  اصالحی

 تیٌا اتَالماػن

هذیشیت ٍسصؿی / هذیشیت 

 اصلی تاصاسیاتی دس ٍسصؽ

 ًیلَفش خیشی

هذیشیت ٍسصؿی / هذیشیت 

 رخیشُ تاصاسیاتی دس ٍسصؽ

 ػعیذ فشضعلی

هذیشیت ٍسصؿی / هذیشیت 

 اصلی ساّثشدی دس ػاصهاًْای ٍسصؿی 

 صّشا هلىی

هذیشیت ٍسصؿی / هذیشیت 

ساّثشدی دس ػاصهاى ّای 

 رخیشُ ٍسصؿی 

 هحثَتِ فشاهیي

/ علَم جاًَسی  -صیؼت ؿٌاػی

–تیَػیؼتواتیه جاًَسی 

 اصلی صهیٌِ جاًَس ؿٌاػی

- 

علَم جاًَسی /  -صیؼت ؿٌاػی

–تیَػیؼتواتیه جاًَسی 

 رخیشُ صهیٌِ جاًَس ؿٌاػی

 ػیذُ هعصَهِ خلیلی

علَم جاًَسی –صیؼت ؿٌاػی 

/ صیؼت ؿٌاػی ػلَلی 

 اصلی تىَیٌی

 ؿیوا پَس اتشاّین 

علَم جاًَسی –صیؼت ؿٌاػی 

/ صیؼت ؿٌاػی ػلَلی 

 رخیشُ  تىَیٌی

- 

علَم گیاّی / –صیؼت ؿٌاػی 

 اصلی فیضیَلَطی گیاّی

- 

علَم گیاّی / –صیؼت ؿٌاػی 

 رخیشُ فیضیَلَطی گیاّی
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 ؿیوا پَس اتشاّین 

علَم گیاّی / –صیؼت ؿٌاػی 

 اصلی ػیؼتواتیه ٍ اوَلَطی

- 

علَم گیاّی / –صیؼت ؿٌاػی 

 رخیشُ ػیؼتواتیه ٍ اوَلَطی

 اصلی طًتیه  –صیؼت ؿٌاػی  فتاًِ ساػتگَ 

 اصلی طًتیه  –صیؼت ؿٌاػی  ّادی تٌْا

 رخیشُ طًتیه  –صیؼت ؿٌاػی  صّشُ طاّشی

 رخیشُ طًتیه  –صیؼت ؿٌاػی  ًیلَفش سضایی

 اصلی تیَؿیوی -صیؼت ؿٌاػی ػیذُ ؿْشُ هیش هشتضَی 

 اصلی تیَؿیوی -صیؼت ؿٌاػی هظدُ یَػفی

 رخیشُ تیَؿیوی -صیؼت ؿٌاػی سٍیا ّشػیٌی 

 رخیشُ تیَؿیوی -صیؼت ؿٌاػی هحذثِ داٍدی

 اصلی ؿیوی فیضیه -ؿیوی ؿشاسُ ػیاس

 اصلی ؿیوی فیضیه -ؿیوی -اسهغاى حافظ تؼتاًی 

 رخیشُ  ؿیوی فیضیه -ؿیوی -

 رخیشُ ؿیوی فیضیه -ؿیوی -

 اصلی ؿیوی/ ؿیوی الی ًگاس جاهاػثی

 اصلی ؿیوی/ ؿیوی الی فاطوِ پشٍسؽ خَاُ

 رخیشُ ؿیوی/ ؿیوی الی -

 رخیشُ ؿیوی/ ؿیوی الی -

 اصلی ؿیوی/ ؿیوی واستشدی -هعصَهِ ویاًفش

 رخیشُ ؿیوی/ ؿیوی واستشدی -

 اصلی ؿیوی/ ؿیوی هعذًی -

 ؿیوی/ ؿیوی هعذًی -

  

 رخیشُ

 اصلی ؿیوی/ ؿیوی تجضیِ اتشاّین هَػی لی

 اصلی ؿیوی/ ؿیوی تجضیِ فاطوِ ًجًَذ

 رخیشُ ؿیوی/ ؿیوی تجضیِ -

 رخیشُ ؿیوی/ ؿیوی تجضیِ -
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 اصلی فیضیه / حالت جاهذ  هْذی صادُ  ػعیذ

 اصلی فیضیه / حالت جاهذ  فشؿتِ ػاالسی 

 رخیشُ فیضیه / حالت جاهذ  هصطفی ًَسٍصی

 رخیشُ فیضیه / حالت جاهذ  -

 اصلی فیضیه / ّؼتِ ای  جَاد وَچه پَس

 اصلی فیضیه ّؼتِ ای آػاًا ًظشی

 اصلی  فیضیه ّؼتِ  ای -

 رخیشُ فیضیه / ّؼتِ ای  -

- 

 -فیضیه / فیضیه ًجَهی

 اصلی صهیٌِ ًظشی

- 

 -فیضیه / فیضیه ًجَهی

 رخیشُ صهیٌِ ًظشی

 هشتضی دسٍیـی

 -فیضیه / اتوی ٍ هَلىَلی

 اصلی صهیٌِ ًظشی

 جَاد وَچه پَس

 -فیضیه / اتوی ٍ هَلىَلی

 رخیشُ صهیٌِ ًظشی

 هاّه ػشعتی

فیضیه / رسات تٌیادی ٍ ًظشیِ 

 اصلی صهیٌِ ًظشی –هیذاى ّا 

- 

فیضیه / رسات تٌیادی ٍ ًظشیِ 

 رخیشُ صهیٌِ ًظشی –هیذاى ّا 

 اصلی صهیٌِ ًظشی –فَتًَیه  -

 رخیشُ صهیٌِ ًظشی –فَتًَیه  -

 اصلی سیاضی هحض/ جثش -

 رخیشُ سیاضی هحض/ جثش -

 اصلی سیاضی هحض/ آًالیض -

 رخیشُ سیاضی هحض/ آًالیض -

- 

سیاضی هحض/ ٌّذػِ 

 اصلی )تَپَلَطی

- 

سیاضی هحض/ ٌّذػِ 

 رخیشُ )تَپَلَطی
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 هْؼا علیضادُ

سیاضی هحض /صهیٌِ هعادالت 

 اصلی دیفشاًؼیل

- 

سیاضی هحض /صهیٌِ هعادالت 

 رخیشُ دیفشاًؼیل

 آیذیي ًَساًی

سیاضی هحض /صهیٌِ ًظشیِ 

 اصلی احتوال

- 

سیاضی هحض /صهیٌِ ًظشیِ 

 رخیشُ احتوال

 هْؼا صاتشی

سیاضی واستشدی /تحمیك دس 

 اصلی عولیات

- 

سیاضی واستشدی/تحمیك دس 

 رخیشُ عولیات

 اصلی سیاضی واستشدی /آًالیض عذدی هحوَدیػپیذُ 

 اصلی سیاضی واستشدی /آًلیض عذدی هٌْا حك جَ

 رخیشُ  - -

 رخیشُ - -

- 

سیاضی واستشدی /آًالیض عذدی 

 اصلی آهَصؽ هحَس

- 

سیاضی واستشدی /آًالیض عذدی 

 رخیشُ آهَصؽ هحَس

 اصلی سیاضی واستشدی /هالی فاطوِ عؼگشی

 رخیشُ سیاضی واستشدی /هالی -

 ّاًیِ تشٍهیذُ 

سیاضی واستشدی/ صهیٌِ وٌتشل 

 اصلی ٍتْیٌِ ػاصی

- 

سیاضی واستشدی/ صهیٌِ وٌتشل 

 رخیشُ ٍتْیٌِ ػاصی

 اصلی سیاضی واستشدی /آهَصؽ هحَس -

 رخیشُ  سیاضی واستشدی /آهَصؽ هحَس -

 اصلی آهاس سیاضی  هشین اهیي سٍدپـتِ

 اصلی آهاس سیاضی  ػیذُ هٌیشُ ػیذ صادُ 
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 رخیشُ  آهاس سیاضی  -

 رخیشُ  آهاس سیاضی  -

 اصلی  وـاٍسصی /اصالح ًثاتات هتیي آرسی 

 رخیشُ وـاٍسصی /اصالح ًثاتات هشین هحوَدی

 اصلی وـاٍسصی /صساعت  لشتاًی ؿیوا 

 رخیشُ وـاٍسصی /صساعت هٌَس هَػی صادُ 

 هٌَس هَػی صادُ 

وـاٍسصی /علَم ٍتىٌَلَطی 

 اصلی  تزس

 ؿیوا لشتاًی

وـاٍسصی /علَم ٍتىٌَلَطی 

 رخیشُ تزس

 صّشا پَس سضا 

وـاٍسصی ؿٌاػایی ٍهثاسصُ تا 

 اصلی علف ّای ّشص

- 

وـاٍسصی ؿٌاػایی ٍهثاسصُ تا  -

 رخیشُ علف ّای ّشص

      

 اػواعیل سهضاًی 

علَم داهی اصالح –وـاٍسصی 

 اصلی ًظاد دام

 فاطوِ غالهعلی صادُ 

علَم داهی اصالح –وـاٍسصی 

 رخیشُ ًظاد دام

 اصلی تغزیِ دام–وـاٍسصی  فاطوِ غالهعلی صادُ

 رخیشُ تغزیِ دام–وـاٍسصی  صاهعیًشجغ 

      

 اصلی فیضیَلَطی دام–وـاٍسصی  ًشجغ صاهعی

 رخیشُ فیضیَلَطی دام–وـاٍسصی  اػواعیل سهضاًی

 فاطوِ تشاصًذُ 

هذیشیت هٌاتع خان -وـاٍسصی

 اصلی گشایؾ اسصیاتی اساضی

 رخیشُ - -

 اصلی ػاصُ ّای آتی–وـاٍسصی  ًگاس تَاضع 

 رخیشُ ػاصّای آتی–وـاٍسصی  فاطوِ یَػفی

 اصلی هٌْذػی هٌاتع اب -وـاٍسصی فاطوِ یَػفی
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 رخیشُ هٌْذػی هٌاتع آب –وـاٍسصی  ًگاس تَاضع 

 اصلی وـاٍسصی آتیاسی ٍصّىـی هیٌا حثیة پٌاُ

-     

 اصلی تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی  هشین هحوَدی 

 رخیشُ تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی هتیي آرسی

- - - 

 اصلی هیَُ واسی–علَم تاغثاًی  ػیذ علی ػیذ صاحثی

 رخیشُ هیَُ واسی–علَم تاغثاًی  فْیوِ ٍاسػتِ تثاس

 اصلی ػثضیىاسی-علَم تاغثاًی  فشؿتِ ًَسی پَس

 رخیشُ - -

 اصلی گیاّاى صیٌتی–علَم تاغثاًی  فْیوِ ٍاسػتِ تثاس 

 رخیشُ - -

 اصلی گیاّاى داسٍیی –علَم تاغثاًی  هْذی ًَسی ًاٍ 

 رخیشُ گیاّاى داسٍیی –علَم تاغثاًی  ػیذ علی ػیذ صاحثی

      

 احؼاى فالح

هیىشٍ ًاًَ  -هٌْذػی تشق

 اصلی الىتشًٍیه 

 ػپیذُ آرسًَا

هیىشٍ ًاًَ  -هٌْذػی تشق

 رخیشُ الىتشًٍیه

 ػپیذُ آرسًَا

الىتشًٍیه –هٌْذػی تشق 

 اصلی دیجتال

 احؼاى فالح 

الىتشًٍیه –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ دیجتال

 داًیال یه ًَس

ػیؼتن ّای  –هٌْذػی تشق 

 اصلی لذست

 وویل علیضادُ 

ػیؼتن ّای  –هٌْذػی تشق 

 اصلی لذست

 هْتاب ؿفیعی

ػیؼتن ّای  –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ لذست
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ًَذ  حؼي خَاج

ػیؼتن ّای  –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ لذست

 هْتاب ؿفیعی

هاؿیٌْای –هٌْذػی تشق 

 اصلی الىتشیىی

ًَذ  حؼي خَاج

هاؿیٌْای –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ الىتشیىی

 دسػا جعفشخَاُ

هخاتشات هیذاى –هٌْذػی تشق 

 اصلی  ٍهَج 

 صّشاصادلی

هخاتشات هیذاى –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ ٍهَج

 تْضاد ًَسصثاغی

هخاتشات  –هٌْذػی تشق 

 اصلی ػیؼتن 

 دسػا جعفش خَاُ

هخاتشات  –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ ػیؼتن

 ّاًیِ ًصیشی 

هذاسّای –هٌْذػی تشق 

 اصلی هجتوع الىتشًٍیه

 علیشضا تشٍهٌذ 

هذاسّای –هٌْذػی تشق 

 اصلی هجتوع الىتشًٍیه

 ػپیذُ آرس ًَا

هذاسّای –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ هجتوع الىتشًٍیه

 صّشا صادلی

هذاسّای –هٌْذػی تشق 

 رخیشُ هجتوع الىتشًٍیه

 اصلی ػاصُ-هٌْذػی عوشاى  هعصَهِ فشختاس

 اصلی ػاصُ-هٌْذػی عوشاى  فاطوِ عاتذی

 رخیشُ  ػاصُ-هٌْذػی عوشاى  ؿیوا اوثشی

 رخیشُ  ػاصُ-هٌْذػی عوشاى  سضا صوی تخؾ

 اصلی طئَتىٌیه-هٌْذػی عوشاى  ػایِ پشًذٍؽ

 رخیشُ طئَتىٌیه-هٌْذػی عوشاى  سضا صوی تخؾ 

 اصلی ساُ ٍ تشاتشی–هٌْذػی عوشاى  ػواًِ هشتضایی

 رخیشُ ساُ تشاتشی-هٌْذػی عوشاى فاطوِ عاتذی
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 ؿیذُ سؽ 

هٌْذػی ػَاحل تٌادس ٍػاصُ 

 اصلی ّای دسیای

 هْشاى سحیوی ًظاد

هٌْذػی ػَاحل تٌادس ٍػاصُ 

 رخیشُ ّای دسیای

 ساهتیي حؼٌی

طشاحی –هٌْذػی هىاًیه 

 اصلی واستشدی

 هحوذ آسیایی

طشاحی –هٌْذػی هىاًیه 

 اصلی واستشدی

 هحوذ سضا ّادی پَس

طشاحی –هٌْذػی هىاًیه 

 رخیشُ  واستشدی

 ػیذ ُ ػواًِ هیش جفشٍدی

طشاحی –هٌْذػی هىاًیه 

 رخیشُ واستشدی

 هحوذ سضا ّادی پَس

تثذیل –هٌْذػی هىاًیه 

 اصلی اًشطی

 ػواًِ هیش جفشٍدیػیذُ 

تثذیل  -هٌْذػی هىاًیه

 اصلی اًشطی

 فاطوِ صادلی

تثذیل –هٌْذػی هىاًیه 

 رخیشُ اًشطی

 علیشضا هَیشی

تثذیل –هٌْذػی هىاًیه 

 رخیشُ اًشطی

      

 حذیثِ هعصَهی

فشایٌذّای -هٌْذػی ؿیوی

 اصلی جذاػاصی

 ؿمایك  ّشٍی

فشایٌذّای -هٌْذػی ؿیوی -

 رخیشُ جذاػاصی

 اصلی طشاحی فشایٌذ-هٌْذػی ؿیوی ػاغش ؿایؼتِ

 رخیشُ - -

 هحثَتِ جَستٌیاى

پذیذّْای -هٌْذػی ؿیوی

 اصلی اًتمال

 رخیشُ - -

 اصلی هحیط صیؼت-هٌْذػی ؿیوی فاطوِ پَس ؿعشتاف
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 رخیشُ - -

 اصلی ًاًَلیفی-هٌْذػی ًؼاجی ؿشاّی هلیىا

 اصلی ًاًَلیفی-هٌْذػی ًؼاجی ًاّیذ تخؾ صادُ

 رخیشُ  هٌْذػی ًؼاجی ًاًَلیفی صحشا حؼیٌی

 رخیشُ ًاًَلیفی-هٌْذػی ًؼاجی صّشا یَػف صادُ

 صحشا حؼیٌی

ؿیوی –هٌْذػی ؿیوی 

 اصلی  ًؼاجی ٍعلَم الیاف

 یَػف صادُصّشا 

ؿیوی –هٌْذػی ؿیوی 

 اصلی ًؼاجی ٍعلَم الیاف

 هلیىا ؿشاّی

ؿیوی –هٌْذػی ؿیوی 

 رخیشُ  ًؼاجی ٍعلَم الیاف

 ًاّیذ تخؾ صادُ 

ؿیوی –هٌْذػی ؿیوی 

 رخیشُ ًؼاجی ٍعلَم الیاف

 اصلی ًشم افضاس–هٌْذػی واهپیَتش  هحوذ هال واظوی

 رخیشُ ًشم افضاس–هٌْذػی واهپیَتش  ًیلَفش ؿاوشی

 اهیش جثاسی 

تشًاهِ –هٌْذػی ؿْش ػاصی 

 اصلی سیضی هٌطمِ ای 

 هْؼا سػَلی 

تشًاهِ –هٌْذػی ؿْش ػاصی 

 رخیشُ  سیضی هٌطمِ ای

 گل وَ گیاّچی 

تشًاهِ –هٌْذػی ؿْش ػاصی 

 اصلی  سیضی ؿْشی

 اهیش جثاسی

تشًاهِ –هٌْذػی ؿْش ػاصی 

 رخیشُ سیضی ؿْشی

 اصلی  هٌْذػی هعواسی ًیىَ دٍلتخَا 

 اصلی  هٌْذػی هعواسی صّشا هشتضَی 

 رخیشُ  هٌْذػی هعواسی تیٌا پشواع پذسام سایاى پَس

 رخیشُ هٌْذػی هعواسی پذسام سایاى پَس

 اصلی جٌگلذاسی واظن صفشپَس

 اصلی اوَلَطی جٌگل ًیلَفش علیضادُ 

 اصلی هٌْذػی جٌگل پَسدخت لَیذل
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 ُرخیش - -

 اصلی تىثیش ٍپشٍسؽ آتضیاى ػْیل یَػفی

 رخیشُ تىثیش ٍپشٍسؽ آتضیاى فائضُ هشتضایی

 اصلی تَم ؿٌاػی آتضیاى ؿیالتی سضا عثاػی

 رخیشُ تَم ؿٌاػی آتضیاى ؿیالتی ؿیوا اتشاّیوی

 فاطوِ اػواعیل پَس

اسصیاتی ٍآهایؾ -هحیط صیؼت

 اصلی ػشصهیي

 رخیشُ - -

 ؿىَفِ تخـی 

آلَدگی ّای  –هحیط صیؼت 

 اصلی هحیط صیؼت

 فاطوِ اػواعیل پَس

آلَدگی ّای  –هحیط صیؼت 

 رخیشُ هحیط صیؼت
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