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 داوشگاٌ تُران ،مُىدسی تًلیدات گیاَی: کارشىاسی

 داوشگاٌ تربیت مدرس تُران ،علًم باغباوی: کارشىاسی ارشذ
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  .ٍداريیی بادام. ديمیه َمایص ملی بادام. داوطگاٌ ضُزکزد.. ارسش غذایی ي 0931حسیىعلی اسذی قارو 

  .ٍصوًتیپ بًمی اسفىاج ایزاوی. ضطمیه َمایص ملی  01. بزرسی میشان آسکًربیک اسیذ در 0931حسیىعلی اسذی قارو

 َای وً در کطايرسی. داوطگاٌ آساد اسالمی ياحذ خًراسگان )اصفُان(. ایذٌ

 ای در  . بزرسی تًلیذ تًت فزوگی گلخاو0930ٍىی، دايد احمذی، امیزحسیه حیذری. حسیىعلی اسذی قاروٍ، سعیذ دايدالحسی

 خزداد ماٌ. 01-00استان اصفُان. ايلیه َمایص ملی تًت فزوگی ایزان. داوطگاٌ کزدستان. 
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