
در مقطع کارشناسی ارشد98معرفی دانشجویان برتر آموزشی سال 

دانشگاه ایالم
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

دفتر استعدادهای درخشان



فرهاد احمدی زاده زبان و ادبیات فارسی

کوثر ملکشاهی کناروند مطالعات فرهنگی

غالمحسینیلیال  بازاریابی-مدیریت بازرگانی

اسماعیلینسرین  استراتژیک-مدیریت بازرگانی

حامد قاسم پور
توسعه منابع -مدیریت دولتی

انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  



زهرا زینی وند مدیریت رفتار سازمانی-مدیریت دولتی

محسن فوالدوند مدیریت تحول-مدیریت دولتی

فریبا ابراهیم بیگی برنامه ریزی و نظارت-مدیریت سازمان های دولتی

محدثه پورعلی مردان توسعه اقتصاد و برنامه ریزی -علوم اقتصادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  



فریبا فرجی تاریخ تشیع

سیده زینب فقیه زبان و ادبیات عرب

فاطمه عباسی زبان شناسی همگانی

نسرین مروتی مدیریت ورزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  



زهرا واالئی کالم اسالمیفلسفه و 

مرضیه متقی
قرآن و حدیثعلوم 

مریم ملکی
و مبانی حقوق اسالمیفقه 

دانشکده الهیات و معارف اسالمی



هوشنگ رستمی فرایندهای جداسازی-مهندسی شیمی

عبدالصاحب ابراهیمی سازه-مهندسی عمران

عباس حسنوند مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

مهشاد نعیم چعبی مهندسی معماری

کمیل حق پناه معماری و انرژی

دانشکده فنی و مهندسی



عظیم عزیزی پناه شیمی معدنی

سحر عبدالهی شیمی آلی

زهرا میری جبر-ریاضی محض

بهاره بیگ محمدی آنالیز-ریاضی محض

ناهید علی حسینی آنالیز عددی-ریاضی کاربردی

ژینا رحیمی دره باغ میکروب های بیماری زا-میکروبیولوژی

علی پرویزی
م سیستماتیک و بو-زیست شناسی گیاهی

شناسی

دانشکده علوم پایه



مژگان احمدیان روستاییتوسعه 

بهمن حیدربیگی کسب و کار جدید-کارآفرینی

مهین نازی ژنتیک و به نژادی گیاهی

بیتا قالوند فیزیولوژی گیاهان زراعی-اگروتکنولوژی

رحمت اله محبوب
انرژی های -مهندسی مکانیک بیوسیستم

تجدیدپذیر

دانشکده کشاورزی



منیره کارزانی شناسی گیاهیبیماری 

مصطفی زبردست
مدیریت و -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

تحلیل سامانه ها

سیده زهره موسوی
حفاظت آب و -علوم و مهندسی آبخیزداری

خاک

فرزاد عبدالهی درختان میوه-علوم و مهندسی باغبانی

فرحناز فتاحی سبزیها-علوم و مهندسی باغبانی

دانشکده کشاورزی



علی محمد شاهین بافت شناسی

دانشکده پیرادامپزشکی



در مقطع دکتری98معرفی دانشجویان برتر آموزشی سال 

دانشگاه ایالم
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

دفتر استعدادهای درخشان



زینب رحمتی شیمی تجزیه

لیلی حیدری شیمی آلی

مهتاب نعیم شیمی معدنی

محسن حسن وندی علوم قرآن و حدیث

سید عباس احمدیان فقه و مبانی حقوق اسالمی

هدی حبیبی منش فلسفه و کالم اسالمی



شکوفه حسنوند تغذیه طیور-علوم دامی

قاسم نجفی فیزیولوژی گیاهان زراعی-اگروتکنولوژی

ناهید جعفریان علوم زیستی جنگل-علوم و مهندسی جنگل

حسن قمی زبان و ادبیات فارسی


