
ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
395211918.45اميري ابراهيم محمدي زهرا9516103117مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداريكارشناسي
395221918.21اميري ابراهيم محمدي زينب9516103118مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداريكارشناسي
395131018.05اكبري بني ريحانه9516103103مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداريكارشناسي
395111219.75حسين ابراهيمي فاطمه9516143108مهندسي منابع طبيعي-محيط زيستكارشناسي
395121619.72شيرواني قلعه سرخي شيوا9516143110مهندسي منابع طبيعي-محيط زيستكارشناسي
395131319.50محمدي احمدابادي فرشته9516143119مهندسي منابع طبيعي-محيط زيستكارشناسي
395111216.58صادقي مريم9516203114علوم و مهندسي آبكارشناسي
395121916.57حيدري توتي پريسا9516203104علوم و مهندسي آبكارشناسي
395121316.57زارع اناهيتا9516203108علوم و مهندسي آبكارشناسي
395111318.91هاشمي فروزان سادات9516223125مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزيكارشناسي
395121618.61بگدلي علي9516223105مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزيكارشناسي
395132018.43عابدين نژادناييني كمال9516223116مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزيكارشناسي
395111816.41مقنيان خانقاه مهديه9516243121مهندسي كشاورزي-علوم باغبانيكارشناسي
395121815.56جعفريان فيروزابادي فاطمه9516243104مهندسي كشاورزي-علوم باغبانيكارشناسي
395132013.09براتي مهدي9516243103مهندسي كشاورزي-علوم باغبانيكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
396111919.63بديحي جوابادي زهرا9616133104مهندسي طبيعتكارشناسي
396121916.21سارونه فاطمه9616133111مهندسي طبيعتكارشناسي
396132415.80فوالدي دوقزلو مهين9616133117مهندسي طبيعتكارشناسي
396111719.38شاكراردكاني فاطمه9616153112علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
396121719.06موحدي نژاد زهرا9616153119علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
396131718.74رمضاني گهروئي فاطمه9616153110علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
396111816.35شالودراشكفت زهرا9616203116علوم و مهندسي آبكارشناسي
396121715.86ميرزازاده ميبدي سيدابوالقاسم9616203208علوم و مهندسي آبكارشناسي
396131615.64محسني اشني مريم السادات9616203124علوم و مهندسي آبكارشناسي
396211618.90گرجي مرغملكي جواد9616213120اقتصاد كشاورزيكارشناسي
396121418.45بهمنش محمد9616213102اقتصاد كشاورزيكارشناسي
396131917.17عابدي ابوالفضل9616213105اقتصاد كشاورزيكارشناسي
396111718.19همت ندا9616233119علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي
396121417.05محمودي علي اكبر9616233114علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي
396131716.10نورزايي سيما9616233117علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
397111816.32محيطي زاده مهديه9716133120مهندسي طبيعتكارشناسي
397122016.11عابدين نژادنائيني حانيه9716133112مهندسي طبيعتكارشناسي
397131915.92حيدري مهال9716133109مهندسي طبيعتكارشناسي
397111818.28مشيري شوركي زهرا9716153116علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
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397121817.94اكبري احمدابادي مرضيه9716153104علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
397131817.43فردوسيان مريم9716153112علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
397111817.76منصوري حبيب اباد اتوسا9716203118علوم و مهندسي آبكارشناسي
397121917.27دهقاني سحر9716203208علوم و مهندسي آبكارشناسي
397131817.20گرجي عارفه9716203115علوم و مهندسي آبكارشناسي
397112018.48كارگرشوركي فاطمه9716213117اقتصاد كشاورزيكارشناسي
397122018.28مقيمي زهرا9716213118اقتصاد كشاورزيكارشناسي
397131918.06نقيبي اونجي سيدمهدي9716213121اقتصاد كشاورزيكارشناسي
397112018.65پوربافراني فاطمه9716233103علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي
397122018.35ناظري بافقي سيدمحمد9716233121علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي
397132018.26موسوي قهفرخي سيدحبيب9716233118علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
398111518.17غالمي بغداداباد منيره9816133113مهندسي طبيعتكارشناسي
398121517.92اعالمي زواره الناز9816133101مهندسي طبيعتكارشناسي
398131517.55انوري صغادي حديث9816133103مهندسي طبيعتكارشناسي
398111919.00بوستاني شهربابكي زهرا9816153102علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
398121918.66بلوچي اناركي شيرين9816153101علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
398131918.13صادقي زاده اذرخواراني فاطمه9816153115علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي
398111716.57حيدري سورشجاني فاطمه9816203107علوم و مهندسي آبكارشناسي
398121715.74شهابي زاد محمد9816203115علوم و مهندسي آبكارشناسي
398131415.49رفيعي محمد9816203112علوم و مهندسي آبكارشناسي
398111618.44پرنده افشار ندا9816213201اقتصاد كشاورزيكارشناسي
398121918.43دهقان منشادي عليرضا9816213110اقتصاد كشاورزيكارشناسي
398131917.97دهقاني زهرا9816213111اقتصاد كشاورزيكارشناسي
398112118.30طالبي پوريا9816233110علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي
398121717.91متشكر فرنوش9816233101علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي
398131917.40شكاري الميرا9816233102علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي

398111019.00زارع شاهي فاطمه9816137103وم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتكارشناسي ارشد
398121018.40اشرف زاده اردكاني فاطمه9816137104وم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتكارشناسي ارشد
39813617.33خدادادشمس ابادي سيدعباس9816137102وم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتكارشناسي ارشد
398111017.50ادبي اردكاني مجتبي9816144101 منابع طبيعي-محيط زيست(ارزيابي و آمايش سكارشناسي ارشد
398121016.55اريس مرضيه9816144102 منابع طبيعي-محيط زيست(ارزيابي و آمايش سكارشناسي ارشد
398131016.40عسكري ملك اباد فاطمه9816144202 منابع طبيعي-محيط زيست(ارزيابي و آمايش سكارشناسي ارشد
398111019.20كارگر قلعه سيفي فاطمه9816145105و مهندسي محيط زيست-آلودگي هاي محيط زكارشناسي ارشد
398121018.90دهقاني احمدابادي سيما9816145101و مهندسي محيط زيست-آلودگي هاي محيط زكارشناسي ارشد
398131018.00عارفي اردكاني ابوالفضل9816145102و مهندسي محيط زيست-آلودگي هاي محيط زكارشناسي ارشد
398211318.24كيان ارثي عارف9816204207علوم و مهندسي آب - آبياري و زهكشيكارشناسي ارشد
398121317.83بهرامي دمنه نرگس9816204103علوم و مهندسي آب - آبياري و زهكشيكارشناسي ارشد
398131315.02صادقي نور زهره9816204104علوم و مهندسي آب - آبياري و زهكشيكارشناسي ارشد
398111117.93مولوي اردكاني مريم9816224102رزي - اقتصاد كشاورزي(اقتصاد منابع طبيعي وكارشناسي ارشد
398121117.66كريميان سرو سارا9816224104رزي - اقتصاد كشاورزي(اقتصاد منابع طبيعي وكارشناسي ارشد
398131117.45هوشيار ساسان9816224103رزي - اقتصاد كشاورزي(اقتصاد منابع طبيعي وكارشناسي ارشد
398111118.80سالمي پريسا9816226103كشاورزي - اقتصاد كشاورزي (سياست و توسعهكارشناسي ارشد
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398121117.23رستم زاده فرشيد9816226102كشاورزي - اقتصاد كشاورزي (سياست و توسعهكارشناسي ارشد
39813913.32اكبري احمدرضا9816226101كشاورزي - اقتصاد كشاورزي (سياست و توسعهكارشناسي ارشد
398111119.06مجيدي مريم9816234101علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهكارشناسي ارشد
39822917.49عباسي دمشهري مهديه9816234104علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهكارشناسي ارشد
398131117.42باقري زهرا9816234201علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوهكارشناسي ارشد
398111117.56ستاري نجف ابادي ابوالفضل9816235101علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتيكارشناسي ارشد
398121117.55صبوري همت ابادي زهرا9816235102علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتيكارشناسي ارشد
398131117.23وفانيا بهرام9816235103علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتيكارشناسي ارشد
398111118.25رحمتي احمداباد زهرا9816246105علوم و مهندسي باغباني-گياهان داروييكارشناسي ارشد
398121117.65كارگرشوركي محمدحسن9816246104علوم و مهندسي باغباني-گياهان داروييكارشناسي ارشد
398131117.32ايزدي بيداني علي9816246101علوم و مهندسي باغباني-گياهان داروييكارشناسي ارشد
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