
  49-49 تحصيلي سال  دوم نيمسال پايان در کشاورزيعلوم  دانشکده درخشان استعداد داراي دانشجويان اسامي ليست
 رديف شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي ورودي دوره مقطع معدل کل

 8 9;99=:::7@ شادی هجذ هزًی گياّپششکی 79@ شباًِ کارشٌاسی ?8/<7

 9 ?987=:::8@ عاطفِ پَر فزج گياّپششکی 88@ رٍساًِ کارشٌاسی ?8/:9

 : :997=:::9@ سّزا پزی پَر گياّپششکی 98@ شباًِ کارشٌاسی ?8/;?

 ; >7987;::8@ هحوذ بذلی سرج آباد باغباًیعلَم  78@ رٍساًِ کارشٌاسی =8/@<

 > <7988;::9@ هْتاب هحوذی هسجذلَ باغباًیعلَم  98@ رٍساًِ کارشٌاسی =8/@9

 = 98:8<=::8@ افساًِ ًَجَاى خاًواًلَ هٌْذسی فضای سبش 88@ رٍساًِ کارشٌاسی ?8/>;

 < 9879<=::9@ هيٌا ایواى ًضادًويي هٌْذسی فضای سبش 99@ رٍساًِ کارشٌاسی ?8/@8

 ? ;:898>::7@ حويذ هزسبالی طيَر-داهی علَم 79@ رٍساًِ کارشٌاسی ?8/;9

 @ 89879>::8@ سويِ ایزاى خَاُ ّيبت طيَر-داهی علَم 89@ رٍساًِ کارشٌاسی =8/<:

 87 @8987>::9@ سّزا حبيبی بٌِ طيَر-داهی علَم 99@ رٍساًِ کارشٌاسی <8/@<

 88 ;987@>::8@ علی بْتز ًضاد ارشاد دام-داهی علَم 88@ رٍساًِ کارشٌاسی <8/?>

 89 @988@>::9@ شبٌن عالی سادُ جٌاقزد دام-داهی علَم 98@ رٍساًِ کارشٌاسی =97/8

 :8 99879:::7@ فاطوِ اجزی ًباتات اصالح 79@ رٍساًِ کارشٌاسی ?8/?7

 ;8 99888:::8@ ًيلَفز سيف الْی ًباتات اصالح 88@ رٍساًِ کارشٌاسی <9/8;

 >8 ;987?>::9@ سحز تعذیلی ًباتات اصالح 98@ رٍساًِ کارشٌاسی <8/;:

 =8 99878>::8@ ابزاّين سادُ حسٌجاًیهزین   سراعت 88@ رٍساًِ کارشٌاسی <7/8@

 <8 99879>::9@ ًسزیي احذی  سراعت 98@ رٍساًِ کارشٌاسی ?78/8

 ?8 879:;9::9@ سيذُ رقيِ خاتوی  علَم ٍ تکٌَلَصی بذر 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی ?8/><

 @8 887:;;::9@ سعيذُ هيزسایی ًباتات اصالح 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی ?87/8

 97 >97:>;::9@ ًيلَفز یعقَبی جذیذ بيَتکٌَلَصی 98@ شباًِ ارشذ کارشٌاسی ?8/?@

 98 >7:87:::9@ غالهزضا حوشُ پَرسَیٌی سراعت 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی @8/?7

 99 99:879::9@ سيذُ اسيِ خاتوی کلخَراى ٍ هبارسُ با علفْای ّزس شٌاسائی 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی ?7/8:

 :9 ;87:@:::9@ سويزا سيفی شٌاسی حشزُ 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی <8/=<

 ;9 =87:=<::9@ فاطوِ ًَرافکي اصالح ًضاد دام 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی <7/8?

 >9 879:<<::9@ پزٍاًِ حسيٌی ًاهذار فيشیَلَصی دام 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی <7/8>

 =9 =87:>9::9@ سّزا عباسی ًاًٍذ دام تغذیِ 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی <8/><

 <9 ;87:>>::9@ رقيِ ًبی پَر سٌجبذ سیٌتیگياّاى  98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی ?8/<8

 ?9 979:;>::9@ هزضيِ داٍدی سبشیکاری 98@ رٍساًِ ارشذ کارشٌاسی ?8/;<
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