
 

 دانشجوی پژوهشگرمعرفی برگسیذگان جشنواره انتخاب 

 

 9911  دانشگاه ها و مراکس آموزش عالی استان زنجاندانشجوی پژوهشگر جشنواره انتخاب  نتایج داوری

 امتیاز مقطع تحصیلی رشته نام و نام خانوادگی دانشجو نام دانشگاه گروه 

 6.49 کارضٌاسی ارضذ سیستن ّای قذرت-هٌْذسی برق اهیر حیذری زًجاى اسالهی آزاد داًطگاُ مهنذسی

 .4343 دکترا زیست هَاد دارٍئی هحوَد غرباٍی داًطگاُ علَم پسضکی علوم پایه

 69 ای حرفِ دکتری پسضکی عوَهی الٌاز خَش داًطگاُ علَم پسضکی علوم پسشکی

 2449 دکترا ضْریجغرافیا ٍ برًاهِ ریسی  حسیي طْواسبی هقذم داًطگاُ زًجاى علوم انسانی

 2949 دکترا علَم خاک هجیذ فرٍهذی داًطگاُ زًجاى کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 



 9911معرفی شذه توسط دانشگاه ها و مراکس آموزش عالی استان زنجان دانشجوی پژوهشگر برگسیذگان جشنواره انتخاب 

 مقطع تحصیلی رشته نام و نام خانوادگی دانشجو گروه نام دانشگاه ردیف
 امتیاز

 داوری دانشگاه

 داًطگاُ آزاد اسالهی زًجاى 9

 هٌْذسی
 6.49 6.49 کارضٌاسی ارضذ سیستن ّای قذرت-هٌْذسی برق اهیر حیذری

 26 26 کارضٌاسی افسار ًرم هْذی هحوذی)ٍاحذ خذابٌذُ(

 علَم اًساًی

 .24 .24 کارضٌاسی ارضذ آهَزش زباى اًگلیسی زّرا افضلی

 3 3 کارضٌاسی ارضذ آهَزش زباى اًگلیسی یگاًِضادی هحوذی 

 25 25 دکترا فارسی ادبیات ٍ زباى هحسي دٍلتی)ٍاحذ خذابٌذُ(

 داًطگاُ زًجاى 2

 علَم پایِ

 7422. 50.15 دکترا ضیوی تجسیِ هحسي هحرم ًژاد

 3247 3247 دکترا ضیوی کاربردی ّذا داًطَر

 994.2 7346 دکترا ضیوی آلی سبحاى رضایتی

 .924 21.8 دکترا ضیوی آلی علیرضا یعقَبی

 7249 9549 دکترا آلی ضیوی زلفا افطاری

 هٌْذسی
 95 51 دکترا ّیذرٍلیکی ٍ سازُ ّای آب گرایص – عوراى قادری اهیر

 249 7.2 کارضٌاسی ارضذ طراحی کاربردی-هٌْذسی هکاًیک فرزام هٌتخبی

 کطاٍرزی
 6497. 57.21 دکترا ضٌاسی گیاّی بیواری هٌَچْر حسیًٌَذ

 2479. 45.16 دکترا علَم خاک ًادر خادم هقذم ایگذُ لَ

 2949 60.3 دکترا علَم خاک هجیذ فرٍهذی

 علَم اًساًی
 2449 4349 دکترا جغرافیا ٍ برًاهِ ریسی ضْری حسیي طْواسبی هقذم

 2249 22 دکترا جغرافیا هحوذ رسَلی

 علَم پسضکی داًطگاُ 9
 .4343 45 دکترا زیست هَاد دارٍئی هحوَد غرباٍی علَم پایِ

 69 62 ای حرفِ دکتری پسضکی عوَهی الٌاز خَش علَم پسضکی

4 
تحصیالت تکویلی  داًطگاُ

 علَم پایِ زًجاى
 علَم پایِ

 46. 2 کارضٌاسی ارضذ هحاسبات ًرم ٍ َّش هصٌَعی– علَم رایاًِ کٌگاٍرًظری حسیي

 72472 7242 دکترا هعذًی ضیوی هْطیذ ًیکرٍش

 

 


