
  تربیت بدنی  
  )روزانه(فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس: نام رشته     2041  : کد رشته محل   

  ذخیره ها  قبول شدگان
  مینو شیرپور-1
  هیرش نوري-2
  بهمن ابراهیمی ترکمانی-3

  ندا قدیري بهرام آبادي-1
  محسن شیخلووند-2

  

  )پردیس(قلب و عروق و تنفسفیزیولوژي ورزشی : نام رشته         2041: کد رشته محل  

  ذخیره ها  قبول شدگان
  آباجلو یشیوا چراغ_ 1
  بهنام حیدري -2
  سهراب قلعه گیر-3

  
  

  پوپک سودمند-1
  مصطفی دهقانی-2
  سید غالمحسین رحیمی-3
  

  

  )روزانه(یادگیري حرکتی و رفتار حرکتی: نام رشته        2067  : کد رشته محل    

  ذخیره ها  قبول شدگان
  مرادي نورآباديمحمد -1
  مهرداد خارستانی-2
  محمدمهدي خیرخیز-3

  حسن باغنده -1
  نسترن نادري راد-2
  معصومه پروانه-3
  حدیث کاویانی پور-4
  خالد تکی زاده-5
  ژاد  معصومه مهدي ن-6

     

  

  



  )پردیس(یادگیري حرکتی : نام رشته          2067  : کد رشته محل  

  ذخیره ها  قبول شدگان
  یاسین کاظمی-1
  فرشته برزگر-2
  قمر مهري نیازي-3

  
  

  سمیه صفایی شکیب-1
 سحر وفاییان -2

  توحیدنکوخواه-3
  بهزادصادقی-4
  فخرالدین حسنلویی-5

            

  )روزانه(مدیریت ورزشی : نام رشته           2020  : کد رشته محل  

  ذخیره ها  قبول شدگان
  آیدین عباسی-1
  مصعب خسروي-2
  میثم نظري-3
  روز افزونرضا  -4

  
  

  شهروز غایب زاده  -1
  فریبرز ظریفی-2
  سعید رضایی-3
  پروانه خواجه پور سوق -4
  محسن خسروشاهی-5
  آرمان سهرابی-6
  ایوب رایگان-7
  محمد مرادي-8
  

 )پردیس(مدیریت ورزشی : نام رشته              2104: کد رشته محل  

 ذخیره ها قبول شدگان
  غالم حسین رحیمی-1
  غفاريشمسی -2
  ماریه عاشوري-3
  ایرج نجارزاده هاچه سو  -4

  
  
  
 

  منیژه کریمیان -1
  جواد ایرانخواه-2
  فرزین پورقاسم-3
  نادر سلیمانی-4
  حسین میرزایی-5
  علی ساجدي -6
  اکبر شیخ محمدي دیزجی -7
  فاطمه نظري -8
 



  اقتصاد
  

 )روزانه(علوم اقتصادي : نام رشته             1117: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  حامدمنصوري گرگري-1
  عمادکاظم زاده-2
  اکبر پیله ور سلطان احمدي-3
  ثمینه قاسمی فر -4
  راضیه کاردگر-5
  سیدصالح اکبرموسوي-6
  الهام محمدي-7
  مبینا زارعی-8
 خدیجه صالحی ابر-9

  زهره دالل باشی اصفهانی-1
  رامین رحیمی-2
  فریبا عثمانی-3
  فرامرز معصوم زاده-4
  میرعباس هاشمی-5
  رقیه ناظم فر -6
  پریسا آقانیا-7
  سمیرا قنبري-8
  سیدعلی حسینی ابراهیم آباد-9

  زهره زینالی خسرقی  -10
  محمدحسین شررخواه االنق-11
  
 
  

  

  

  

  

  



  ادبیات
 )روزانه(حماسی- زبان وادبیات فارسی: نام رشته     2168  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  آبادي صغري جلیلی جشن-1
  فراست پیروزي نژاد-2
  زینب آموزگاري-3
  محمد شیرویی-4
  مهین امیدیان-5
  مسعود نباتی-6
  محمد شجاعی-7

  
 

  طالب شجاعی-1
  فرهاد پرموز-2
  گالویژ جاللی-3
  عذرا جهانی-4
  فاطره علی پور کاسگري-5
  
 

  

 )روزانه(ادبیات غنایی: نام رشته            2182  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  صغري جلیلی جشن آبادي-1
  نعیمه السادات آرنگ-2
  فراست پیروزي نژاد-3
  زینب آموزگاري-4
  محمود علی اصغري-5
  محمد شجایی-6
  مسعود نباتی-7
  

 

  راضیه ایمانی نسب-1
  عذرا جهانی-2
  طالب شجاعی-3
  فرهاد پرموز-4
  فاطمه تفقدي-5
  سودابه فرهادي-
  فاطره علی پورکاسگري-
  بیگنهمرضیه -
  ونوس قلی زاده چوالندیمی-
  شبنم شهسواري-
  افسانه رمضانی-
  مجیدآقاخان پورسهراب-
  
 
  



 )روزانه(ادبیات عرفاي: نام رشته            2173  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  نعیمه السادات ارنگ-1
  صغري جلیلی جشن آبادي-2
  فراست پیروزي نژاد-3
  سودابه فرهادي-4
  آقاخان پورسرخابمجید -5
  مسعود نباتی-6
  محمدشجاعی-7

  
  
  
 

  فاطره علی پور کاسگري-1
  علی اکبر یوسفی-2
  زینب آموزگاري-3
  حسن آرم کان-4
  عذرا جهانی-5
 شبنم شمسواري-6

  

  

 )روزانه(زبان وادبیات فارسی محض: نام رشته       2136  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان

  نعیمه السادات آرنگ-1
  سودابه فرهادي-2
  مسعود نباتی-3
  فرزاد فرزي-4
  وحید علی بیگی سرهالی-5
  حسن آرم کان -6
  هادي یزدانی-7
  )مازاد بر ظرفیت -با سهمیه مربی(ناصر بهرامی -8

 

  نوریه کریمی-1
  
 

  

  

  



 )پردیس(زبان وادبیات فارسی محض: نام رشته        2214  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  زرندي میاندوآبحسین -1
  امیدقهرمانی-2
  غالمرضا کریم الهی-3
  مهدي طهرانچی بلدي-4
  محمدسلیم عباسی-5
  مژده طالبی-6
  علی محسنی فسقندیس-7

  
  
  
 

  مژگان میرزایی ینگجه-1
 

  

 )روزانه(فقه وحقوق اسالمی: نام رشته            1787  :رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  نرگس راییجی پارسایی-1
  بهنام جوانمرد-2
  سیاوش گودرزي-3
  صادق حسن نژاد-4
  حمیدفاضل نیا-5
  مهدي قلی پور خانقاهی-6

 

  امیرمحسن شعبانی-1
  سیدسعید یاسینی-2
  وحیدهاشمی-3
  ابوالفضل آل چگینی-4
  علی بدري-5
  حسن حسین یار-6
  
 
  

  

  

  

  



 )روزانه(روانشناسی عمومی: نام رشته            1940  :رشته محل 

 ذخیره ها شدگانقبول 
  عاطفه فدایی-1
  سعید اسدنیا-2
  محمدحسین سربی-3
  بهناز دهقان-4
  منصور محمودي اقدم-5

  
  
  
 

  نظیر مظفري-1
  شهین آزموده-2
  عصمت مسیبی-3
  خوشدوي ابراهیم زاده-4
  داود ذوالفقاري-5
  مهسا مهدیزاده-6
  سمیه پورمیدانی-7
 

  

  

 )روزانه(زبان انگلیسی آموزش : نام رشته       5101: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  مهسا علی نسب-1
  سعید ایوبی-2
  حسن مال حسین-3
  ابراهیم محمدخواه-4

  
  
 

  سجاد قریبه قریبه -
  سولماز سعیدي منش-
  علی هاشمی-
  فرامرز پیري سلیمانیه-
  احمد ایزدي-
  ابراهیم زنگانی-
 
  

 )پردیس(انگلیسی آموزش زبان : نام رشته        5141: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  امیر حمیدي-1
  گالره گدري-2
  محمدنسیم فر-3

  
 

 



  علوم
  

 )روزانه(آنالیزتابعی: نام رشته              2733:کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  نسرین علیزاده سالطه -1
  رعنا جهان آرا  -2

 

  
  
 
  

 )روزانه(جبر : نام رشته              2695: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  فرناز سلیمانی-1
  خالد کامیاب-2
  حمیدتراکمی-3
  فریدون آل جعفر-4

 

  
  
 

  

 )پردیس(جبر : نام رشته              2873: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
   مرتضی کاظم زاده-1

  
 
  

 )روزانه(توپولوژي - هندسه: نام رشته              2772:کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  اکرم چهرازي قهفرقی-1
 خدیجه قاسمی-2

  
  
 



 )روزانه(اتمی ومولکولی - فیزیک: نام رشته      2957: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  هاله ابراهیمی-1
  محبوبه سلیمانی-2
  لیال حسن زاده-3
  نازلی ایرانی-4

 

 
  
 

 )پردیس(اتمی ومولکولی -فیزیک: نام رشته       3113: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  نفیسه صادقی-1
  رضا وحیدي اصل-2
  ایوب طهماسبی-3
  

 

  
  
 

 )روزانه(نظري - فیزیک: نام رشته              5193: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  زهرا پژوتن-1
  افسانه کیانفر-2

 

  
  
 

  

 )روزانه(هسته اي -فیزیک: نام رشته            2958: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  ندا بخشی-1
 سارا حاتم پناه-2

  
  
 

  

  

  

  



 )روزانه(شیمی آلی : نام رشته              2371: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  سیما کلهر-1
  سیما نیک افشار-2
  هادي زارع-3
  سیده نازنین امیر یعقوبی-4
  لیال احمدي-5
  کریم زحمت کش-6
  فهیمه بادپرور-7
  بایرام پارسا-8
  حسن علم قلی لو-9

  نیشتمان حسنلویی-10
 

  صدیقه احسانی مهر-1
  مرضیه محمدي-2
  مسعود بایزیدي-3
  نسترن کالم خلطه-4
  فاطمه قهرمانی-5
  مریم مرادي پر-6
  رحیمه نصیري-7
  رباب اصالنی برج-8
 

  

 )پردیس(شیمی آلی : نام رشته              2561: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  سمیه افتادگان-1
  سعیدقربان نژاد-2
  پونه صالح پور-3
  فرزانه بهرامی نژاد-4
  پرستو فرش فروش-5
  امراه نوري-6
  سینا پرحام-7
  فرشته گندمی-8
  مرتضی حسن پور گله بان-9

 رضا زرگرزاده-10

  میالد ابراهیم زاده -1
  
 

  

  

  



  

 )روزانه(شیمی تجزیه : نام رشته              2411: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  محمد قشالقی-1
  احسان امیرمطلبی-2
  فریبا نوروز یگانه-3
  کاوه رحمانی-4
  فریبا استوار-5
  سامال یگانه-6
  زرتشت اسدزاده-7
  مقصود لطفی-8
  امیرعلی مجرد-9

 شیرین برنا-10

  
  
 

  

  )روزانه ( زمین شناسی اقتصادي : نام رشته                                              : کد رشته محل 

  ذخیره ها  قبول شدگان

 نسیم حیدریان دهکردي -1

  فاطمه جهانگیریار -2
 معصومه نوروزي -1

 سحر صادقی -2

 مجید طاشی -3

 محمد شریفی -4

 بهناز حسین زاده -5

  حمید توکلی  -6
  

  )پردیس ( زمین شناسی اقتصادي : نام رشته                                              : کد رشته محل 

  ذخیره ها  قبول شدگان
 سید علی رضا آشفته -1

  لیال فتح اهللا پور -2
 سرگل داوودي -1

 سید علی رسول زاده -2

 احسان حبیبی مهر -3

  فرزام مومنی  -4



 

  فنی مهندسی
 )روزانه(قدرت- برق: نام رشته            3164  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  نرگس دریایی-1
  معصومه کریمی-2
  رحیم فتحی-3
  مسعود علیلو-4

  
  
  
 

  مهدي قطبی-1
  فرید حمزه اقدم-2
  شهال نیک پور-3
  علی آقابیگی-4
  سجاد مالک-5
  حسین اژدرفایقی بناب-6
  توحیدجلیل زاده-7
  امیرحمیدي-8
  علی احمدپور-9

  ابوذر محمدنژاد-10
 
  

 )روزانه(الکترونیک- برق: نام رشته            3164  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  عدنان قادري-1
 

  
 

 )روزانه(ساخت وتولید- مهندسی مکانیک: نام رشته          3600  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  امین پوراصغر-1
  پرستو اسماعیلی-2
  بهزاد تیموري-3

  
  
  
 

  وحید ذاکري-1
  الناز قنبري-2
  آرمین سیدسرایی-3
  بهروز آقاجانلو-4
  سیدوحید صافی-5
  سروش آقایی-6
 عال عابدین زاده-7



  

 )روزانه(تبدیل انرژي- مهندسی مکانیک: نام رشته            3670  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  امین حبیب زاده آیدنلو-1
  مرتضی پیرعدل-2
  حسین شیخلو-3
  مهدي مددي-4
  حسین اسالمی-5
  سبحان فتح اللهی-6
  وحید مهدیخوانی-7

  
 

  احسان اکرمی-1
  هادي بافکر-2
  
 

  

 )روزانه(طراحی کاربردي- مهندسی مکانیک: نام رشته         3615  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  احد امیري-1
  فرزین شعبانی-2
  سینا سجادي-3
  علیرضا علیزاده-4

  
  
  
 

  عباس پورمحمداقدم-1
  دیاکو غفاري-2
  
 

  

 )روزانه(شبکه هاي کامپیوتري-فناوري اطالعات: نام رشته           4087  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  قانع نیک رفتار-1
  وحید نجف پور-2

  
 

  
  
 



  

 )روزانه(مخابرات سیستم-برق: نام رشته             3213  : کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  خزالیآزاده -1
  وحید عباسی-2

 

 
  
 

  

 )روزانه(سازه - عمران : نام رشته              3396: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان

  قادر صدقی متنق -1
  دنیا موسوي -2

  ندا فضلعلی پور-3    
  کیان اغنی-4     

  
 

 بهروز وفایی -1

 نیما خدادادي -2

  ناصر دشتی -3
  
 

  

  

 )روزانه(ژئوتکنیک - عمران : نام رشته              3346: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
 قادر صدقی متنق -1

 زهرا جلیل زاده -2

  
 

 سپیده اقاعلی زاده -1

 فرشید سعد آبادي -2

 علی برقی بوراچالو -3

 
 

  

  

  



 )روزانه(آب و سازه هاي هیدرولیکی–عمران : نام رشته              3457: کد رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
 خسرو مروتی -1

 خسرويمیالد  -2

  
 

 محمد نقوي -1

 سودا کفشدوز سلیمی -2

 حجت صمدوند -3

 سپیده آق علی زاده -4

 
 

  

  

 )روزانه(اکتشاف موادمعدنی-مهندسی معدن: نام رشته              3835  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  حبیب اهللا بازدار-1
  سهیل پوررضا-2

  
  
  
 

  آدین بیگدلی-1
  صادق کیانی خانیکی-2
  رضا موسوي-3
  هادي مختاریان دباغیان-4
  
 
  

 )پردیس(عمران سازه: نام رشته            3555  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  سیامک محمدحسینی-1
  مجتبی داعی-2
  بیتا حسینیان آهنگرنژاد-3
 حمید پورباقري-4

  امیر جباري-1
  سهند صادقی مقدمی-2
 کیا بادامچی-3

  

  

  



 )پردیس(تبدیل انرژي- مکانیک: نام رشته            3765  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  هادي شاکرصدقیانی-1
  هاله صدیقی-2
  پژمان انتظامی-3
  سیدمحمد حجازي-4
  علی شیخ محمدي-5
  امیرکمالی-6
  سیروس شیرپور بناب-7

 

  امیدچغانه-1
  بابک خرم کردلر-2
  ابراهیم شجاعی-3
  مسعود احمدي-4
  خلیل علی پناه-5
  جلیل زادهسید حجت -6
 علی گلستانه -7

 

  

  

 )پردیس(مخابرات سیستم-برق: نام رشته            3363  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  اکبراصغرزاده-1
  محسن سلیمانی-2

 

  محمدرضا قویدل اقدام-1
  اکرم اصغري-2
 

  

 )پردیس(میدان-مخابرات: نام رشته           3359  :رشته محل 

 ها ذخیره قبول شدگان
  رضا نصیرزاده صالح-1
  علیرضا حق شناس رضاییه-2
  سیروس تن ناز-3

 

  عسل ملک آرا-1
  سارا احمدي-2
  
 
  

  



  دامپزشکی
 )روزانه(آناتومی وجنین شناسی مقایسه اي: نام رشته         5022  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  فهیمه خان محمدي قانع-1
 عذرا رحیمی-2

  
  
 

  

 )روزانه(ایمنی شناسی: نام رشته           5014   :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  لیال محمودزاده مغانجوقی-1
  سولماز مروتی-2
 مهسا خیاطی کهنه شهري-3

  منیره فلسفی-1
 

  

 )روزانه(باکتري شناسی: نام رشته            5009  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
   مسعود امینی-1

  
 

  

 )روزانه(جراحی دامپزشکی: نام رشته         4960     :محل کدرشته 

 ذخیره ها قبول شدگان
  وحیده رحمانی-1

  
 

 

  

  



 )روزانه(انگل شناسی دامپزشکی: نام رشته          5004  :رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  اصغر افشاري-1
  یوسف میرزایی-2
 خدیجه صیدي گزافی-3

  اصغرحسن پور-1
  ساناز ارشدي-2
 

  

 )روزانه(مامایی و بیماریهاي تولیدمثل دام: نام رشته           4966  :رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  سیدحسام مرتضوي کارگرکهن-1

  
 

  
  
 
  

 )روزانه(بهداشت و بیماریهاي طیور: نام رشته     4986   :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  اسماعیل الهیاري-1
  مرزنگوسیدسجاد بابایی -2
  لقمان احمدزاده-3

  
 

  
  
 

  

 )روزانه(بیماریهاي درونی دامهاي بزرگ: نام رشته            4972  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  حسین جدي-1
  سامان زینال خیري-2

  
 

  
  
 

  



  کشاورزي
 )روزانه(آبیاري وزهکشی: نام رشته            5190  :رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  فرشاد خشایی-1
  رحمان باریده-2
  مینا طاهري-3
  زهرا محمدخانی-4

 

  
  
 

  

 )روزانه(مهندسی منابع آب: نام رشته            5192  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  جواد حیدري-1
  محمدجواد زینلی-2
  امین امینی-3

 

  مهسا مالمیر-1
  ابراهیم شهبازي رز-2
  
 
  

 )روزانه(فیزیولوژي و اصالح درختان میوه: نام رشته           4600  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  ساناز یوسفی-1
  مریم رفیعی-2
  پویا غربی-3
  محمد عدلی پور-4

 

  
  
 

  

  

  

  



 )روزانه(گیاهان زینتی: نام رشته            4609  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  یونس سلطانی-1
  فرهاد بیرانوند-2
  نوريکریم -3

  
  
 

  
  
 

  

 )روزانه(اصالح نباتات: نام رشته            4479  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  مرتضی سالک جاللی-1
  هومن شیروانی-2
  گوهر افروز-3
  فریبا قادري-4
  امیرعباس تقی زاده-5
  نسرین اکبري-6
  آیدا جوانمرد-7

  
 

  پیمان بهروز-1
  مرتضی حنیفه زاده-2
  مهسا سپهري-3
  سحر پور عاطفی-4
  کبري عزیزیان-5
  رقیه عزیزیان-6
  پریچهر سیروس نیا-7
 

  

 )روزانه(حشره شناسی کشاورزي: نام رشته          4699  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  محمود مهرافروز-1
  مهدي رزمی-2
  کیخسرو امامی-3

  
 

  اردوان مردانی-1
  مهدي هاشمی-2
  پریا سلطانی نژاد-3
  مرتضويعاطفه -4
  
 
  



 )پردیس(حشره شناسی کشاورزي: نام رشته          4699  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  محمد حسین اکبري اصل-1
  معصومه خلیلی-2
  لیال ویسی دیزجی-3

  
 

  
 

  

 )روزانه(تغذیه دام: نام رشته            4654  :رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  خسرو پارسایی مهر-1
  بهزاد اسدنژاد-2
  زهرا صالحیان-3
  امین دیبامهر-4
  رحمن ابن عباسی-5
  یونس اوالدشنبه-6

  
 

  حسین هادوي-1
  مسعود اسکندانی-2
  اکرم فتح اله زاده-3
 

  

 )روزانه(زراعت: نام رشته            4498  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  رضا پورستاري-1
  محمدرضارحیمی-2
  امیریوسفی کردلر-3
  مینا نجفی ساعتلو-4

  
 

  
  
 

  

  



 )روزانه(تکنولوژي مواد غذایی: نام رشته         4293  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  ژیال قاسمی-1
  فاطمه ریاضی-2

  
  
  
 

  افشین فریدي اسفنجانی-1
  شیما پیري قشالقی-2
  شقایق شیخ زاده-3
  سبا بلقیسی-4
  سهیال صمدپور هندواري-5
  نرجس نادعلی-6
  سمیرا محمدعلی نژاد-7
  نیره کریمی-8
  
 
  

 )روزانه(میکروبیولوژي موادغذایی: نام رشته       4301  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  سهیالصمدپور هندواري  -1
  ژیال قاسمی -2

  
  
  
  
 

  پریسا عبدالستاري-1
  هاجریوسفی کوپانی-2
  بهنوش ایمانی-3
  لیال یوسفی-4
  
 

  

 )روزانه(شیمی موادغذایی: نام رشته            4307  :رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  شیما پیري قشالقی-1
  شقایق شیخ زاده-2

  
 

  نیر کریمی-1
  ساسان قره نقده-2
 حدیث رستم آبادي-3



 )روزانه(مهندسی موادوطراحی صنایع غذایی: نام رشته            4311  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  محمدعلی نژادسمیرا -1
  عادل دزیانی-2

  
 

  نلما آقازاده-1
  
 

  

 )روزانه(طراحی ماشین هاي کشاورزي- مهندسی مکانیک و بیوسیستم: نام رشته      4257  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  احسان قجرجزي-1
  فاطمه قشالقی-2
  محسن بهپور بله سور-3

  
  
  
 

  حسین مشکوه-1
  بهنام قریبه قریبه-2
  حکیمیعادل -3
  علی سعیدان-4
  
 

  

 )روزانه(فناوري پس از برداشت: نام رشته         4269  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  احسان قجرجزي-1
  فاطمه قشالقی-2
  محسن بهپوربله سور-3

  
  
 

  حسین مشکوه-1
  بهنام قریبه قریبه-2
  عادل حکیمی-3
  علی سعیدان-4
 

  

  

  



  طبیعی منابع
  

 )روزانه(جنگلداري: نام رشته            4773  :رشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  حسن سام دلیري-1
  فروغ بهمنی-2
  فاطمه فرجی-3
  الیا وطن پرست-4
  سوران امینی بانه-5

  
 

  ایرج عطایی گیکلو-1
  صادق خزایی پول-2
  پیمان حامدي قاضی-3
  
  
 

  

 )روزانه(آبزیانتکثیروپرورش : نام رشته           4807  :کدرشته محل 

 ذخیره ها قبول شدگان
  زهره خورشیدي-1
  نجمه برنجکار-2
  سیده ژینو حسینی-3
  مهدي نادري فارسانی-4

  
  
 

  مژگان زارعی شهرکی-1
  نرجس کریمی-2
  مینا توانا-3
  فراز پنجوینی-4
  
 

  
 


