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معدل کل مقطع دوره ورودي رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی   ردیف

روزانه  کارشناسی  49/17 951 9534483116  محمد غفاري سوال  بعلوم و مهندسی آ 1  

شبانه  کارشناسی  80/17 941 9434483215  میالد علیزاده جبه دار  علوم و مهندسی آب 2  

  3  9334483108  رضا جاللی  علوم و مهندسی آب  931  روزانه  کارشناسی  47/16

روزانه  کارشناسی  09/16 9520113111  اقبالغیسکینه شهبازي زاده   خاك و مهندسی علوم  951 4  

روزانه  کارشناسی  51/16 9520113104  علیاایلیخچیحسین جوادي   خاك و مهندسی علوم  951 5  

روزانه  کارشناسی  53/17 9420113126  زهرا کریم زاده  خاك و مهندسی علوم  941 6  

روزانه  کارشناسی  07/18 9320113120  سیده خمساء اسبقیان نمینی  علوم خاك  931 7  

  8  9545383105  بنفشه بردبار لمر  علوم و مهندسی صنایع غذایی  951  روزانه  کارشناسی  40/18

  9  9445383130  حامد نورانی  علوم و مهندسی صنایع غذایی  941  روزانه  کارشناسی  50/17

  10  9533233126  یوسف یوسف زاده  کشاورزيمکانیزاسیونمهندسی   951  روزانه  کارشناسی  34/17

  11  9433233130  امیر رضا نعمتی منصور  کشاورزيکانیزاسیونممهندسی   941  روزانه  کارشناسی  87/17

  12  9333233105  پریا امیدوار  مکانیزاسیون کشاورزي  931  روزانه  کارشناسی  14/17

  13  9533283109  فاطمه جودي ساري قیه  مهندسی مکانیک بیوسیستم  951  روزانه  کارشناسی  42/18

  14  9433283121  سید حسام الدین فاطمی  سیستممهندسی مکانیک بیو  941  روزانه  کارشناسی  45/17

روزانه  کارشناسی  08/19 9333283129  فائزه موالئی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  931 15  

  16  9533203114  پریسا قبادي پیراقوم  مهندسی چوب و کاغذ  951  روزانه  کارشناسی  18

روزانه  کارشناسی  23/17 951 9533673108  رویا رحیمی  مهندسی فضاي سبز 17  

  18  9433673106  مهدیه ایمان پورنیري  مهندسی فضاي سبز  941  روزانه  کارشناسی  96/17

روزانه  کارشناسی  55/18 931 9333673134  فرشته رئیسی ساداتی  مهندسی فضاي سبز 19  

روزانه  کارشناسی  84/16   20  9533403124  فرشاد معرفت اجیرلو  علوم باغبانی  951

  21  9433403110  رویا ناصري کل تپه  علوم باغبانی  941  روزانه  کارشناسی  53/16

روزانه  کارشناسی  62/17   22  9333403114  سولماز نظافت  علوم باغبانی  931

  23  9533363111  مهسا جهانی بایرام بدن  گیاهپزشکی  951  روزانه  کارشناسی  67/16

  24  9433363131  زهرا همتی  گیاهپزشکی  941  روزانه  کارشناسی  58/16

شبانه  کارشناسی  68/17 931 گیاهپزشکی 9333363204  حسن زیتونی 25  

  26  9533293106  الهه امیرپور  دامیعلوم  951  روزانه  کارشناسی  33/17

  27  9533293138  حامد صمدي خادم  دامیعلوم  951  روزانه  کارشناسی  72/16

  28  9545213120  رضیسیده رقیه لطفی شیخ   زراعت و اصالح نباتات  951  روزانه  کارشناسی  79/17

  29  9433523112  سارا محمدي کله سر لو  زراعت  941  روزانه  کارشناسی  80/16

  30  9333523105  پیمان دالیی میالن  زراعت  931  روزانه  کارشناسی  02/16

  31  9433583109  میثم عالش زاده  اصالح نباتات  941  روزانه  کارشناسی  83/16

  32  9433583205  بابازاده اناري علی  اصالح نباتات  941  شبانه  کارشناسی  3/17

  33  9333583101  رقیه بابایی  اصالح نباتات  931  روزانه  کارشناسی  23/16
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روزانه  کارشناسی  02/18 941 زاده وحید جانی  طیور-دامیعلوم 9433513102 34  

  35  9433593110  رحیم محمدیان بابا کندي  دام-دامیعلوم  941  روزانه  کارشناسی  46/17

روزانه  کارشناسی  77/16 931 مریم موفق  دام-دامیعلوم 9333593111 36  

  37  9534183108  حمید راستی پیرعلیلو  جنگلداري -مهندسی منابع طبیعی   951  روزانه  کارشناسی  04/18

  38  9534183111  محمد فرامرزي دوزین  جنگلداري -مهندسی منابع طبیعی   951  روزانه  کارشناسی  02/18

  39  9434183119  سهراب محترم عنبران  جنگلداري -مهندسی منابع طبیعی   941  روزانه  کارشناسی  91/18

  40  9533263102  زهرا احدي اقا حسن بیگلو  آبخیزداري-منابع طبیعی  951  روزانه  کارشناسی  64/17

  41  9533263111  مرتضی عیوضی  آبخیزداري-منابع طبیعی  951  روزانه  کارشناسی  49/17

  42  9433263115  لیال ممی زاده دولت آباد  آبخیزداري-منابع طبیعی  941  روزانه  کارشناسی  91/16

  43  9333263113  رکزینب کار  آبخیزداري-منابع طبیعی  931  روزانه  کارشناسی  35/18

  44  9433203203  بهاره جعفري پیله رود  خمیر و کاغذ-منابع طبیعی  941  شبانه  ناسیکارش  14/17

  45  9333203203  زینب بشردوست سیاهمرد  خمیر و کاغذ-منابع طبیعی  931  روزانه  کارشناسی  3/17

  46  9534114101  موسی اکبري نیاري  آبیاري و زهکشی  951  روزانه  ارشد  69/17

  47  9533244108  محسن محمدي  و تکنولوژي بذرعلوم   951  روزانه  ارشد  85/17

  48  9520324106  مینا کریمی قره خان بیگلو  بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك  951  روزانه  ارشد  32/17

  49  9533474104  صمد دهقان پور  مدیریت کشاورزي  951  روزانه  ارشد  77/18

  50  9534704106  زیبا محمدي  منابع خاك و ارزیابی اراضی  951  روزانه  ارشد  05/19

  51  9533444103  بهزاد خلیل پور  اصالح نباتات  951  روزانه  ارشد  04/19

  52  9533454102  سیده سارا حسینی نسب  بیوتکنولوژي در کشاورزي  951  روزانه  ارشد  91/17

  53  9533394102  شروین برزین  حشره شناسی کشاورزي  951  روزانه  ارشد  04/17

  54  9533304101  مه احمدنیافاط  زراعت  951  روزانه  ارشد  9/18

  55  9533224109  محمد احمدي  شناسایی و مبارزه با علفهاي هرز  951  روزانه  ارشد  67/18

  56  9545354102  حامد رحمانی  تغذیه دام -عیوم دامی  951  روزانه  ارشد  67/18

  57  9545324105  سکینه کرامت ویرثق  فیزیولوژي و اصالح سبزیها  951  روزانه  ارشد  25/17

  58  9545334103  مهدي رشیدي اسطلخی  فیزیولوژي و اصالح گل وگیاه  951  روزانه  ارشد  52/17

  59  9545584101  ندا تاري وردیزاده  فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی  951  روزانه  ارشد  3/19

  60  9533764104  محمد قدیمی  اصالح نژاد دام-علوم دامی  951  روزانه  ارشد  32/17

  61  9533254106  جه قربانی صوفلوخدی  تغیه دام-علوم دامی  951  هروزان  ارشد  02/18

  62  9520354204  مهدي سلیمی ترازوج  مدیریت و تحلیل سامانه ها  951  روزانه  ارشد  49/17

  63  9520344101  سعید اتشبار  طراحی و ساخت -مکانیک بیو سیستم  951  روزانه  ارشد  76/17

  64  9533494108  علی نصیري خیاوي  آبخیزداري-یعیمهندسی منابع طب  951  روزانه  ارشد  43/19

  65  9533464104  میرمیالد طاهري نیاري  مرتعداري-مهندسی منابع طبیعی  951  روزانه  ارشد  65/17

  66  9233274104  فروغ رحیمی نمین  بر اساس ارائه مقاله - حشره شناسی  921  روزانه  دکتري  16/19

بر اساس  - علوم علف هاي هرز  951  روزانه  دکتري  29/18

  ارائه مقاله

  67  9533625102  فاطمه عبدالهی
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بر اساس  - علوم باغبانی و فضاسبز  931  روزانه  دکتري  54/18

  ارائه مقاله

  68  9345415102  رقیه کریمی راد

بر اساس  - علوم و مهندسی مرتع  931  روزانه  دکتري  27/18

  ارائه مقاله

  69  9320405102  سحر غفاري

بر اساس  - علوم و مهندسی مرتع  931  روزانه  دکتري  80/18

  ارائه مقاله

  70  9320405101  معصومه عباسی خالکی

بر اساس  - تغذیه دام-علوم دامی  931  روزانه  دکتري  54/17

  ارائه مقاله

  71  9345455102  فریبا رضائی

  72  9545805105  رقیه حضرتی  بر اساس ارائه مقاله - اصالح نباتات  951  روزانه  دکتري  16/18

فناوري پس از - مکانیک بیوسیستم  941  روزانه  دکتري  84/18

  بر اساس ارائه مقاله - برداشت

  73  9434915101  مهسا سادات رضوي

83/17  
  دکتري

  روزانه
طراحی ماشین - یستممکانیک بیوس  952

بر اساس ارائه  - هاي کشاورزي

  مقاله

  74  9534905103  محمد کاوه

بر اساس  - علوم علف هاي هرز  931  روزانه  دکتري  12/18

  ارائه مقاله

  75  9333625103  بهروز خلیل طهماسبی

                                                                                                           

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه                                                                                                                           


