دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسي ارشد
دانشكده

گروه آموزشي

كشاورزي

توليد و ژنتيك گياهي

كشاورزي

توليد و ژنتيك گياهي

كشاورزي

توليد و ژنتيك گياهي

كشاورزي

توليد و ژنتيك گياهي

كشاورزي

رشته

اگروتكنولوژي _ اكولوژي
گياهان زراعي

اگرو تكنولوژي گرايش
علوم علف هاي هرز

اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي
گياهان زراعي

ژنتيك و به نژادي گياهي

مهندسي توليد و ژنتيك مهندسي كشاورزي

گياهي

_بيوتكنولوژي كشاورزي

كشاورزي

علوم دامي

علوم دامي گرايش تغذيه دام

كشاورزي

علوم دامي

علوم دامي گرايش تغذيه
طيور

نام خانوادگي و نام

معدل

محمدي مهدي

16.47

محمدي بهنام

16.43

مقدمي مهسا

17.74

كسري فيروزه

17.02

ارزومند الهام

18.29

عاشري معصومه

16.4

فيروزي مجتبي

16.76

كشاورزي

علوم دامي

كشاورزي

علوم دامي

كشاورزي

علوم دامي

علوم دامي گرايش زنبور
عسل

علوم دامي گرايش ژنتيك و
اصالح دام و طيور

علوم دامي گرايش
فيزيولوژي دام وطيور

نوري رباب

16.58

تاند معين

18.89

سلفي سما

17.35

ترويج و آموزش كشاورزي

كشاورزي

ترويج،ارتباطات و

پايدار گرايش آموزش

توسعه روستايي

كشاورزي پايدار و محيط

محمدي فاطمه

19.02

زيست
ترويج و آموزش كشاورزي

كشاورزي

ترويج،ارتباطات و

پايدار گرايش ترويج

توسعه روستايي

كشاورزي پايدار و منابع

پرچيانلو معصومه

17.49

طبيعي

كشاورزي

ترويج،ارتباطات و

مهندسي كشاورزي-توسعه

توسعه روستايي

روستايي

بيرانوند فاطمه

17.29

علوم و مهندسي باغباني

كشاورزي

باغباني

كشاورزي

باغباني

گرايش توليدات محصوالت

شرفي معصومه

19.05

گلخانه اي

علوم و مهندسي باغباني
گرايش درختان ميوه

تقوي مهنا

17.89

كشاورزي

باغباني

كشاورزي

باغباني

كشاورزي

باغباني

كشاورزي

گياهپزشكي

كشاورزي

گياهپزشكي

كشاورزي

گياهپزشكي

كشاورزي

خاكشناسي

كشاورزي

خاكشناسي

علوم و مهندسي باغباني
گرايش سبزي ها

نمكي خامنه عاطفه

علوم و مهندسي باغباني

محمدي دولت آباد

گرايش گياهان دارويي

فاطمه

علوم و مهندسي باغباني
گرايش گياهان زينتي

مهندسي كشاورزي-بيماري
شناسي گياهي

مهندسي كشاورزي-حشره
شناسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي-حشره
شناسي كشاورزي

17.8

17.7

اطهاري مريم

17.18

رضازاده الهام

18.48

اوجاقي حسين

18.16

مشيري شبنم

18.16

مهندسي كشاورزي علوم
خاك مديريت حاصلخيزي
و زيست فناوري خاك

نصرتي الهام

16.79

گرايش شيمي  ،حاصلخيزي
خاك و تغذيه گياه
مهندسي كشاورزي علوم
خاك مديريت حاصلخيزي
و زيست فناوري گرايش
بيولوژي و بيوتكنولوژي
خاك

درفشي مهدي

17.9

مهندسي كشاورزي علوم

كشاورزي

خاكشناسي

كشاورزي

خاكشناسي

كشاورزي

آب

كشاورزي

آب

كشاورزي

علوم وصنايع غذايي

كشاورزي

علوم وصنايع غذايي

خاك مديريت منابع خاك
گرايش فيزيك و حفاظت

گلهرودي سيده زينب

15.42

خاك

مهندسي كشاورزي علوم
خاك مديريت منابع خاك

ناصراحمدي فاطمه

18.43

گرايش منابع خاك و ارزيابي

علوم ومهندسي آب گرايش
آبياري زهكشي

علوم ومهندسي آب گرايش
سازه هاي آبي

علوم و مهندسي صنايع
غذايي گرايش صنايع غذايي

مختاري مجيد

17.1

اسدي زهر ا

18.77

عمادي فرد فائزه

17.98

علوم و مهندسي صنايع
غذايي گرايش فناوري مواد
غذايي

مجردي فاطمه

19.2

نام خانوادگي و نام

معدل

دانشكده

رشته

گروه آموزشي

علوم

آمار

آماررياضي

بهمني محمد

18.2

علوم

شيمي

شيمي آلي

عباسي الهام

19.93

علوم

شيمي

شيمي تجزيه

گلشاهي نرگس

18.03

علوم

شيمي

شيمي فيزيك

همتي زمهرير سحر

17.86

علوم

شيمي

شيمي كاربردي

دائي فاطمه

18.83

علوم

شيمي

شيمي كاربردي

نائيني پرتوسادات

18.83

علوم

شيمي

شيمي معدني

نصيري زينب

18.35

علوم

شيمي

شيمي_شيمي پليمر

علوم

شيمي

نانوشيمي

نجفي سعيده

علوم

زيست شناسي

بيوشيمي

ميرمطهري فاطمه

18.45

علوم

زيست شناسي

كرمي ارزو

18.91

علوم

زيست شناسي

گل بابا زهرا

19.83

علوم

فيزيك

فوتونيك

مومني ابراهيم

18.65

علوم

فيزيك

فيزيك گرايش اپتيك و ليزر

نوذري پاك ابراهيم

17.98

زيست شناسي جانوري
گرايش بيوسيستماتيك

زيست شناسي گياهي
گرايش فيزيولوژي

ده پهلوان رضوان

19.09

18.84

علوم

فيزيك

فيزيك گرايش نجوم و اختر
فيزيك

محسني مياندهي
شادي

18.28

علوم

فيزيك

نانوفيزيك

ميرزائي زهرا

18.71

علوم

رياضي

رياضي كاربردي

كالنتري پريسا

16.07

علوم

رياضي

رياضي محض گرايش آناليز

هاشمي سيدمحسن

16.62

علوم

زمين شناسي

علوم زمين گرايش پترلوژي

نجفي مريم

18.83

علوم

زمين شناسي

معصومي فاطمه

17.96

علوم

علوم محيط زيست

برزگر مينا

19.21

علوم زمين گرايش زمين
شناسي اقتصادي

علوم محيط زيست

دانشكده

گروه آموزشي

علوم انساني زبان وادبيات فارسي

علوم انساني جغرافيا

علوم انساني جغرافيا

رشته

زبان وادبيات فارسي

آب و هواشناسي گرايش
آب و هواشناسي محيطي

آب و هواشناسي گرايش
تغيير اقليم

جغرافيا و برنامه ريزي

علوم انساني جغرافيا

روستايي گرايش توسعه
اقتصاد روستايي

نام خانوادگي و نام

محب زادگان كويجي
حانيه

معدل

16.73

سبزي سرخني حديثه

17.58

حسنخاني سميه

18.38

قهرماني بزچلويي
حامد

18.77

جغرافيا و برنامه ريزي

علوم انساني جغرافيا

روستايي گرايش توسعه

زماني زينب

18.64

اقتصاد روستايي

جغرافيا و برنامه ريزي

علوم انساني جغرافيا

روستايي گرايش مديريت
توسعه پايدار روستايي

بيات شهناز

18.6

علوم انساني جغرافيا

علوم انساني جغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي
شهري گرايش آمايش شهري

جغرافيا و برنامه ريزي
گردشگري

عيوضي محمد

17.85

رحمتي پروين

18.25

ژئومورفولوژي گرايش

علوم انساني جغرافيا

ژئومورفولوژي و آمايش

محسني اهويي امين

17.3

محيط

خسروي عليرضا

18.93

علوم انساني فلسفه

اخالق گرايش فلسفه اخالق

17.61

علوم انساني فلسفه

فلسفه دين

مصطفوي سيده فريده

19.5

علوم انساني فلسفه

فلسفه و كالم اسالمي

اسالمي خوش سهيال

فيزيولوژي ورزشي گرايش

علوم انساني علوم ورزشي

فيزيولوژي فعاليت بدني و
تندرستي

محمدي فاطمه

16.99

علوم انساني علوم ورزشي

علوم انساني مديريت و حسابداري

علوم انساني مديريت و حسابداري

علوم انساني مديريت و حسابداري

فيزيولوژي ورزشي گرايش
فيزيولوژي ورزشي كاربردي

مديريت بازرگاني گرايش
بازاريابي

مديريت بازرگاني گرايش
مديريت استراتژيك

مديريت دولتي گرايش
مديريت تحول

جبلي احمد

16.77

نصيري زهرا

19.23

پرستاري مهدي

19.18

فرجي فاطمه

19.07

مديريت منابع انساني

علوم انساني مديريت و حسابداري

گرايش مديريت منابع

صالحي صغري

18.3

انساني اسالمي

علوم انساني زبان انگليسي

آموزش زبان انگليسي

علوم انساني روانشناسي

روانشناسي تربيتي

محمدي سيما

19.12

غيب دوست فاطمه

19.11

علوم انساني روانشناسي

روانشناسي عمومي

علوم انساني الهيات ـ تاريخ

تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي

علوم انساني الهيات ـ تاريخ

علوم انساني اقتصاد

تاريخ گرايش تاريخ ايران
اسالمي

علوم اقتصادي گرايش
اقتصاد نظري

عطارزاده زهرا

19.36

عبدي ليلي

18.9

جمشيدي محمدارمان

19.39

موسوي سيداميرحسين

18.78

علوم اقتصادي گرايش

علوم انساني اقتصاد

برنامه ريزي سيستم هاي

فرهادي زينب

16.89

اقتصادي

علوم اقتصادي گرايش

علوم انساني اقتصاد

توسعه اقتصادي و برنامه
ريزي

داودخاني نسرين

18.09

دانشكده

رشته

گروه آموزشي

مهندسي مواد گرايش

مهندسي

مواد

مهندسي

عمران

مهندسي

عمران

مهندسي

عمران

مهندسي

عمران

مهندسي

معماري

شناسايي و انتخاب مواد
مهندسي

مهندسي عمران گرايش راه
و ترابري

مهندسي عمران گرايش
ژئوتكنيك

مهندسي عمران گرايش سازه

نام خانوادگي و نام

كوزه گري مائده
سادات

معدل

17.22

اسكندري ساناز

16.5

اسكندري حديثه

16.98

سقطچي پيام

17.23

مهندسي عمران گرايش
مهندسي آب و سازه هاي

محمودي زهرا

18.89

هيدروليكي

مهندسي معماري

عزت ور محدثه

17.92

مهندسي برق گرايش

مهندسي

برق

مهندسي

برق

مهندسي

برق

مهندسي

برق

مهندسي

برق

مهندسي

برق

مهندسي

مكانيك

الكترونيك قدرت و

نوري بهرام

18.4

ماشينهاي الكتريكي

مهندسي برق گرايش سيستم
هاي الكترونيك ديجيتال

مهندسي برق گرايش سيستم
هاي قدرت

مهندسي برق گرايش كنترل

مهندسي برق گرايش
مدارهاي مجتمع الكترونيك

مهندسي پزشكي گرايش بيو
الكتريك

مهندسي مكانيك گرايش
تبديل انرژي

لطفي متينه

17.48

ميرزايي مجيد

19.46

عبدي حامد

17.38

سليماني محمد

16.89

مرادلو مجيد

18.85

رضايي مرتضي

17.12

مهندسي

مكانيك

مهندسي

مكانيك

مهندسي

كامپيوتر

مهندسي

نقشه برداري

مهندسي

معدن

مهندسي مكانيك گرايش
ساخت وتوليد

مهندسي مكانيك گرايش
طراحي كاربردي

انتظاريان محمدمهدي

19.38

نوري سعيد

19.14

مهندسي كامپيوتر _نرم افزار سفيدگرحسيني سارينا

مهندسي نقشه برداري
گرايش ژئودزي

مهندسي معدن  -مكانيك
سنگ

كمالي اخربهرام اباد
مصطفي

رزمجو عليرضا

18.01

18.12

18.41

