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 نام خانودگي و نام رشته  دانشكده ها

دانشكده 
تربيت 
 بدني

يادگيري  -رفتار حركتي
 حركتي

 ايرانمنش حسام

 پناهي الهام

 جمالي فهيمه سادات

 حجتي علي

 حصاري سيده اختر

 رحمتي فروغ

 زارع ريحانه

 شمس آتنا

 صفري حديث

 عابديني مهري

 قوي سميرا

 صنم لو معصومهگل 

 نارمنجي فرزانه

 هژبرنيا راضيه

   

دانشكده  
كشاورزي

فيزيولوژي  -زراعت 
 گياهان زراعي

 اكبري شيوا

 ترابيان شهرام

 سردار محبوبه

 صمدي نيلوفر

 طاهرخانچي تبريزي آويشن

 گلزاري سليمان

 پاك گو هر ندا

 ترابيان شهرام
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 عسگري رحيم

 علي پور مياندهي زينب

   

 علوم علف هاي هرز

 سليمانپور نقيبي زهرا

 فخاري رسول

 مختاري گرچگاني حسين

  نيلوفر علوي طبايي

 واليي نيوشا

   

 -مهندسي كشاورزي 
 -اقتصاد كشاورزي 

مديريت واحدهاي 
 كشاورزي

 آزادگان عليه

 بهرامي نسب مهسا

 پرهيزكاري ابوذر

 پيرمحمدياني زانيار

 تعالي مقدم آزاده

 تيرگري سراجي محمد

 جمالي پور محسن

 طاهري صفار مرجان

 محسني سيمين

   

 -مهندسي كشاورزي 
 آبياري و زهكشي

 احمدي محسن

 خزاعي سحر

 سالح ورزي مهدي

 سيد موسوي سيد محمد

 سيفي سودابه
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 شيخعلي پور زينب

 كلوئي معصومه

 نورالهي محمد

 -مهندسي كشاورزي 
بوم شناسي 

 )اگرواكولوژي(

 پاك گو هر ندا

 خردمند ستايش

 طاهرخانچي تبريزي آويشن

 عسگري رحيم

 علي پور مياندهي زينب

 فخاري رسول

  ستاره فروغيان

 كشته گر عباس

 مختاري گرچگاني حسين

 محمدجوادمصطفوي 

 واليي نيوشا

   

 -مهندسي كشاورزي 
 بيوتكنولوژي كشاورزي

 ابوطالبي شهربانو

 تهامي تولون سيد كريم

 توسلي عسگري سپيده

 حسيني امين سيده بنت الهدي

 رفيعي هانيه

 سلطاني منا

 شايگان نصيبه

 شرفي رضا

 شمسي فرد محمد حسن
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 عابدين پور هاجر

 ناطق پور بهروز

 يعقوبي الهام

   

 -مهندسي كشاورزي 
 سازه هاي آبي

 آتشي منصوره

 بهروزي نيا ثمر

 سيد موسوي سيد محمد

 شهركي ناديا

 شيخعلي پور زينب

 فضل الهي عاطفه

 فضل الهي هاجر

 فندرسكي نيايش

 كرابي احسان

 ليال رحيمي

 نورالهي محمد

   

 -مهندسي كشاورزي 
سبزي  -علوم باغباني 
 كاري

 اصالني ليال

 آهوئي شهاب

 پورابراهيمي محمد

 حسن زاده فرد شيما

 حيدري سجاد

 داودي پهنه كاليي محبوبه

 سليماني فرد الناز

 شهرياري تپه لري سهيال
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 صمدي صغري

 عالقمندنيك ساسان

 زهرامهدي شاهيوند 

   

 -مهندسي كشاورزي 
گياهان  -علوم باغباني 
 زينتي

 تهامي تولون سيد كريم

 خردمند ستايش

 رحيمي ساره

 زمردي خشتي ناهيد

 شيخ پور سجاد

 محمدي مهسا

 مقبلي هنزائي طاهره

 مهدي شاهيوند زهرا

 مينائي آزاد

   

 -مهندسي كشاورزي 
ميوه  -علوم باغباني 
 كاري

 پورابراهيمي محمد

 رحيمي ساره

 زمردي خشتي ناهيد

 سالمي مهين

 شعباني زهرا

 ضرغامي مقدم مريم

 عابدين پور هاجر

 قرباني دهكردي ايوب

 محمدرضاخاني سهيال
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 -مهندسي كشاورزي 
علوم باغباني گرايش 

 گياهان دارويي

 ابوطالبي شهربانو

 سجاد حيدري

 دانش طلب سميه

 رفيعي هانيه

 شايگان نصيبه

  پريا دري

 شمسي فرد محمد حسن

 شيخ پور سجاد

 طالب زاده سيده الله

 صمدي صغري

 فيروزنژاد محمد

 مينائي آزاد

 نحله تقوائي فرد

   

 -مهندسي كشاورزي 
 -علوم و صنايع غذايي 

 تكنولوژي

 مريماثني عشري 

 توسلي عسگري سپيده

 جمشيدي كلجاهي نسرين

 حبيبي مريم

  مريم سردروديان

 حسيني يزدي سيده زهره

 ياربي هانيه

   

 حيدري سورشجاني مريم -مهندسي كشاورزي 
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 -علوم و صنايع غذايي 
 مهندسي صنايع غذايي

 سيدي مرغكي سميرا

 شكرپور رودباري ريحانه

 صارم نژاد نميني سيده فريناز

 عزيزي رضوان

 غياثي فاطمه

 فرهمند مريم

 فيضي سميرا

 قربانيان فاطمه

 الجوردي ژاله سادات

 نيلوفر شريف

   

 -مهندسي كشاورزي 
 -علوم و صنايع غذايي 
 ميكروبيولوژي

 آقامحسني زينب

 حيدري سورشجاني مريم

 خادمي پور نجمه

 خبيري علي اكبر

 سلطاني منا
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 محمدي كوچصفهاني متين

   

مكانيك ماشينهاي 
 كشاورزي

 خدادادي مهدي

 ميرنظامي سيد وحيد

 يوسف نيا پاشا حسن

   

دانشكده
علوم 

رسوب  -زمين شناسي
شناسي و سنگ شناسي 

 رسوبي

 ابراهيم نژاد مبين

 باوي هدا

 ناهيد خداشناس عبدل ابادي

 سليماني طادي مريم

 كاويانپور مجتبي

 نوريان مادوان ياسر

 زمين شناسي اقتصادي
 حسيني زيبا

 صارمي فروغ

  

چينه  -زمين شناسي 
 شناسي و فسيل شناسي

 ابراهيم نژاد مبين

  

 مهندسي -زمين شناسي 

 آذرافزا محمد

 خليلي معصومه

 استخري مريمدهبان ايوان 

 نوربخش رزمي زهره
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 شيمي فيزيك -شيمي 

 افشاري اسفيدواجاني طوبي

 بالگردي عبدالرحيم

 برزوئي زهرا

 عاطفه سادات حسيني نصر عاطفه سادات

 كراچي سارا سادات

   

شيمي مواد -صنايع غذايي

 اثني عشري مريم

 جمشيدي كلجاهي نسرين

 يزدي سيده زهرهحسيني 

 صادق الحسيني فروغ

 


