
گرايشرشتهنام استان مورد تقاضاكد ملينام خانوادگينام
 دامپروريدامپرورياردبيل6019751082آذريمعرفت
 منابع طبيعيآبخيزدازياردبيل1621591190دانابهنام

 دامپروريمهندسي توليدات دامياردبيل6019374394فوالديمصطفي
 دامپروريمهندسي توليدات دامياردبيل6019323994اصغري كركرقصياد
 دامپروريعلوم دامياردبيل1465456120اسماعيلي نسبپيمان

 دامپروريدامپرورياردبيل1670993353علي دوستعبدالعلي
 آب و آبياري و زهكشيآبياري و زهكشياصفهان1817140671قريشيقاسم
 كشاورزيمهندسي كشاورزيالبرز0320166716حيدريمحمد
 دامپروريدامپروريالبرز3979018636اسدبيگيروح اله
 آب و آبياري و زهكشيتاسيسات آبياريايالم4539521861گراوندياقبال
 منابع طبيعيمرتع و آبخيز داريايالم4539849336طهماسبيانسعيد
 دامپروريمهندسي توليدات داميايالم4559901325اسدي فرابوذر
  كشاورزيزراعتايالم4559741573پناهيمرجان
  منابع طبيعيمنابع طبيعيآذربايجان شرقي5198199801نامدارداور

  كشاورزياقتصاد كشاورزيآذربايجان شرقي1376494337سادات خيابانيميرعلي اكبر
  آب و آبياري و زهكشيآبياري و زهكشيآذربايجان شرقي1377565688سرنجمهرداد

  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتآذربايجان شرقي1380100615واحدي شيخ حسنمحمد رضا
  منابع طبيعيآبخيزدازيآذربايجان شرقي5198728845ايالتياسداله
  كشاورزيباغبانيآذربايجان شرقي1376475596فاتحيونس

  شيالت و آبزيانشيالتآذربايجان شرقي1502306972سيف ريحانيمحمدرضا
  كشاورزيمهندسي توليدات گياهيآذربايجان شرقي5069326600صادقيانيوسف
  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتآذربايجان شرقي1380808847عظيم زاده آسيابيشاپور

  آب و آبياري و زهكشيآبياري و زهكشيآذربايجان شرقي1739716930عليزادهمحمد رضا
  كشاورزيزراعتآذربايجان شرقي1550766198رضائيرضا

  كشاورزيباغبانيآذربايجان غربي2830652347اصالنيسياوش
  كشاورزيباغبانيآذربايجان غربي2751736416عبدلي بي صفرعليرضا
  كشاورزيخاكشناسيآذربايجان غربي2801091014جليليفرزاد
  كشاورزيخاكشناسيآذربايجان غربي2750726352سالميانيمحمد
  كشاورزيزراعتآذربايجان غربي2753586306پروجواد
  كشاورزيمهندسي كشاورزيآذربايجان غربي2949625770هاشم زادهبهروز
  كشاورزيگياهپزشكيتهران1502011999سوزنيجعفر
  دامپروريعلوم داميتهران1281644714بدخشيانمحمود
  دامپروريدامپروريتهران0048949205اصغري فردسعيد
  صنايع تكميلي و تبديلي محصوالت كشاورزيمهندسي علوم و صنايع غذاييتهران0055283829باقري فرپرستو

  محيط زيستمحيط زيستتهران0072902310داداشي جوردهياميرحسين
  صنايع تكميلي و تبديلي محصوالت كشاورزيمهندسي علوم و صنايع غذاييتهران0681749563موحدسارا

  ماشينهاي كشاورزي مكانيزاسيونتهران2691097821احمدي چناربنحسين
  آب و آبياري و زهكشيآبياري و زهكشيتهران3978883384اردالنيحسين

  كشاورزيگياهپزشكيتهران2691561062هاشمي نياسيده معصومه
  منابع طبيعيآبخيزدازيتهران2659278377پور ميرزاي راجعونيحسن
  منابع طبيعيآبخيزدازيتهران4899679701گلبابائيحسين

  كشاورزيزراعتتهران1262329574رجب الريجانيحميد رضا
  منابع طبيعيمرتعداريتهران0421460210عطائي جعفريهادي
  منابع طبيعيمنابع طبيعيتهران0901078026محمدنيااحمديمحمد

  دامپروريعلوم داميتهران0055771920دارستانياميرعباس
  كشاورزيمهندسي فضاي سبزتهران0839321686اقباليسوفيا
  منابع طبيعيمنابع طبيعيتهران3379791318تكاوبهمن
  كشاورزيزراعتتهران0059930748جابري اقدممهريار
  كشاورزياقتصاد كشاورزيتهران0031772420زادمحمد
  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتتهران0067200788زنديسامان
  محيط زيستمحيط زيستتهران0621394521سعيدپوربهزاد
  شيالت و آبزيانشيالتتهران0073305421فتاحي طاريكتايون
  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتتهران0071698000كلهريكيانوش
  صنايع تكميلي و تبديلي محصوالت كشاورزيمهندسي علوم و صنايع غذاييخراسان رضوي0939633108بلوريبهداد

  آب و آبياري و زهكشيآبياري و زهكشيخراسان رضوي0941225860قنادزادهمحمد علي
  كشاورزيگياهپزشكيخراسان رضوي0638250986نوروززادهشهرام

   كشاورزيگياهپزشكيخراسان رضوي0731634632جامي االحمديمحمد اعظم



  دامپروريعلوم داميخراسان شمالي1062737873مباركيعلي
  دامپروريعلوم داميخراسان شمالي0828961182محمدزادهمحمد
  كشاورزيباغبانيخوزستان6639723840مراديفاطمه
  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتزنجان4284197381اسدي زنجانياحمد

  كشاورزيزراعتسيستان و بلوچستان5258941582نيك بختيمحمدرضا
  آب و آبياري و زهكشيآبياري و زهكشيفارس2291695312فوالدمندحميد رضا

  كشاورزيباغبانيفارس2295322839ساالرينويد
  كشاورزيمهندسي توليدات گياهيفارس2430404206پيرانحسين
  شيالت و آبزيانشيالتقزوين3621313656خانلومحمد
  دامپروريمهندسي توليدات داميكردستان3858991392صدقيمحمود

  دامپروريبهداشت و تغذيه دامكردستان3859393911حق پرستمحمد علي
  كشاورزيمديريت توسعه روستائيكردستان3801629155خداياريمحمود
  كشاورزيزراعتكردستان3859169777مصطفيمحمود
آبياری و زھکشیکردستان3732221539سالمابراھيم
  كشاورزيزراعتكرمان2992251666رستگاريسكينه
  كشاورزيگياهپزشكيكرمانشاه3251510924باقري متينشهال
  منابع طبيعيآبخيزدازيكهگيلويه و بويراحمد4250463281روهيناآيت

  كشاورزيباغبانيكهگيلويه و بويراحمد4269663758جهان بينروح اله
  دامپروريبهداشت و تغذيه دامگلستان4869811979توغدريعبدالحكيم
  دامپروريمهندسي توليدات داميگلستان2031693948طالب زاده اردهائيسيد احمد
  منابع طبيعيمنابع طبيعيگيالن6319792604توكلي اشكلكعبداله
  آب و آبياري و زهكشيآبياري و زهكشيگيالن2631543068صديقي جولندانمحمد
  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتگيالن5169897049گوشه نشينالبرز
  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتگيالن2279646072غالم پورعبداله
  شيالت و آبزيانشيالتگيالن2679165667نيكنام صومعه سراييمريم

  شيالت و آبزيانشيالتگيالن2594294020عطشاني كوچصفهانيسيده مهرسيما
  كشاورزيزراعتگيالن2630662306زاهديمنصور

  كشاورزيخاكشناسيگيالن2709748827پورنصراله حاجي سراييمحمدرضا
  كشاورزيزراعتلرستان4189703801اميريايوب
  كشاورزيزراعتلرستان2721550942نيك سيرت سوستانينازنين
  كشاورزيآموزش ترويج كشاورزيلرستان4859312831صبامحسن

  دامپروريعلوم داميلرستان4172069355جمشيديغالمحسن
  كشاورزيباغبانيلرستان5289810773خادميزهرا
  محيط زيستبرنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيستمازندران0056969155سلطاني لرگانيافسانه

  منابع طبيعيجنگلداريمازندران4579091094وفايي نژادعلي اكبر
  منابع طبيعيمرتعداريمازندران2279632020خلعتبري ليماكيكورش
  صنايع تكميلي و تبديلي محصوالت كشاورزيمهندسي علوم و صنايع غذاييمازندران2161845421گلزاري سبزيايسن
  آب و آبياري و زهكشيتاسيسات آبياريمازندران2091054666باقريعلي
  كشاورزيباغبانيمازندران2219745430متولي شهرستانيطيبه

  كشاورزيزراعتمركزي0557777534جعفرياحمدرضا
  كشاورزياگرونوميمركزي0532375661پيكرستانبابك

  كشاورزيباغبانيمركزي0602311810سخنگويسيدحسين
  ماشينهاي كشاورزي مكانيزاسيونهمدان3875469429لكمحمدباقر

  دامپروريژنتيك و اصالح نژاد دامهمدان3874506061اسالمي هنرمحمدمهدي
  كشاورزيزراعت و اصالح نباتاتهمدان3256433367اميديمهدي


