
مقطع تحصیلیگروه آموزشیدانشکدهعنوان انتخابنام خانوادگینامردیف
رشته

توضیحاتگرایش

 مرحله نهایی المپیاد12رتبه طراحی صنعتیکارشناسیطراحی صنعتیهنر و معماری1400المپیاد مرحله نهایی بختیاری دستگردیصادق1
منطقه چهار-رتبه اول المپیادزبان وادبیات فارسیکارشناسیزبان وادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی1400 در سال 4المپیاد منطقه باالزادهیاسمین2

منطقه چهار-رتبه اول المپیادشیمی کاربردیکارشناسیشیمی کاربردیشیمی1400 در سال 4المپیاد منطقه صادقی نیاآرمین 3

منطقه چهار-رتبه اول المپیادزمین شناسیکارشناسیزمین شناسیعلوم پایه1400 در سال 4المپیاد منطقه کریمیاحمدرضا4

منطقه چهار-رتبه اول المپیادمهندسی برقکارشناسیمهندسی برقفنی مهندسی1400 در سال 4المپیاد منطقه فضلیمحمدرضا5

منطقه چهار-رتبه اول المپیادمهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمرانفنی مهندسی1400 در سال 4المپیاد منطقه رایگانآرمین6

منطقه چهار-رتبه اول المپیادمهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوترفنی مهندسی1400 در سال 4المپیاد منطقه بابائیانامیرحسین7

مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیدکتریعلوم تربیتیادبیات و علوم انسانیبرگزیده پژوهشیعبدالملکیجمال8

شیمی آلیشیمیدکتریشیمیشیمیبرگزیده پژوهشیسپهرمنصوریحسن9
شیمی آلیشیمیدکتریشیمیشیمیطرح پژوهشی ترابیمرتضی10

شیمی تجزیهشیمیدکتریشیمیشیمیبرگزیده پژوهشیرضوانی جاللناهید11
شیمی فیزیکشیمیدکتریشیمیشیمیبرگزیده پژوهشیصادقیان رنانیطاهره12

شیمی کاربردیشیمیدکتریشیمیشیمیبرگزیده پژوهشیجعفریفرناز13
شیمی معدنیشیمیدکتریشیمیشیمیبرگزیده پژوهشییوسفیعابد14

بخش عمومیعلوم اقتصادیدکتریاقتصادعلوم اقتصادی و اجتماعیبرگزیده پژوهشیتار تارمحسن15

بخش عمومیعلوم اقتصادیدکتریاقتصادعلوم اقتصادی و اجتماعیطرح پژوهشیداوری کیشراضیه16

جبرریاضی محضدکتریریاضیعلوم پایهبرگزیده پژوهشیبیاتمحسن17
اپتیک و لیزرفیزیکدکتریفیزیکعلوم پایهبرگزیده پژوهشینصریعاطفه18

اتمی و مولکولیفیزیکدکتریفیزیکعلوم پایهبرگزیده پژوهشیقمریفاطمه19
سیستم های قدرتمهندسی برقدکتریمهندسی برقفنی مهندسیبرگزیده پژوهشیامیریفرهاد20

مهندسی صنایعمهندسی صنایعدکتریمهندسی صنایعفنی مهندسیبرگزیده پژوهشیرضاییسعید21
سازهمهندسی عمراندکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیبرگزیده پژوهشیحسنوندپویا22

شناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی مواددکتریمهندسی موادفنی مهندسیبرگزیده پژوهشیموالییمریم23
اکولوژی گیاهان زراعیآگرو تکنولوژیدکتریکشاورزیکشاورزیبرگزیده پژوهشیحسینیسیده فاطمه24

سازه های آبیعلوم و مهندسی آبدکتریکشاورزیکشاورزیبرگزیده پژوهشیاحمدی دهرشیدفریبا25
هواشناسی کشاورزیعلوم و مهندسی آبدکتریکشاورزیکشاورزیبرگزیده پژوهشیسیف زادهعلیرضا26

تکنو لوژی آموزشیعلوم تربیتیکارشناسی ارشدعلوم تربیتیادبیات و علوم انسانیبرگزیده پژوهشیچگنیهانیه27
شیمی تجزیهشیمیکارشناسی ارشدشیمیشیمیبرگزیده پژوهشیسادات نبیسید علی28

استراتژیمدیریت کسب و کارکارشناسی ارشدحسابداریعلوم اقتصادی و اجتماعیبرگزیده پژوهشیسعیدیمهدی29

تربیتیروانشناسیکارشناسی ارشدروانشناسیعلوم اقتصادی و اجتماعیبرگزیده پژوهشیمحمدیسحر30

دوران تاریخی ایرانباستان شناسیکارشناسی ارشدباستان شناسیهنر و معماریبرگزیده پژوهشیحاجیلو ییحامد31

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانمهندسی منابع آبدکتریکشاورزیکشاورزیجایزه بنیاد ملی نخبگانعاقل پورپویا32

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانشیمی آلیشیمیدکتریشیمیشیمیجایزه بنیاد ملی نخبگانسپهر منصوریحسن33

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانشیمی آلیشیمیدکتریشیمیشیمیجایزه بنیاد ملی نخبگانترابیمرتضی34

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانریاضی کاربردیریاضیدکتریریاضیعلوم پایهجایزه بنیاد ملی نخبگاناسدی مهرگانفاطمه35

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانشناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی مواددکتریمهندسی موادفنی مهندسیجایزه بنیاد ملی نخبگانموالییمریم36

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانمهندسی شهرسازیمهندسی شهرسازیدکتریمهندسی شهرسازیهنر و معماریجایزه بنیاد ملی نخبگانمعتقدمحمد37

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانشیمیشیمیکارشناسیشیمیشیمیجایزه بنیاد ملی نخبگانعابدیمحسن38

جائزه تحصیلی بنیادملی نخبگانسیستم های قدرتمهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برقفنی مهندسیجایزه بنیاد ملی نخبگانساعدیمحمدامین39

 آزمون سراسری کارشناسی ارشد3رتبه حقوق خصوصیحقوقکارشناسی ارشدحقوقادبیات و علوم انسانیرتبه برترآزمون سراسریصادقیراضیه40

ملکیعلیرضا41
طرح پژوهشی دفتر هدایت 

استعدادهای درخشان
مهندسی مکانیکمهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیکفنی مهندسی

قیصری پاکمینا42
طرح پژوهشی دفتر هدایت 

استعدادهای درخشان
مکانیک بیوسیستمکشاورزیکارشناسیمکانیک بیوسیستمکشاورزی

1400پژوهشی  سیزدهمین همایش دفتر هدایت استعدادهای درخشان سال -اسامی دانشجویان برگزیده آزمون های سراسری و آموزشی 


