
در مقطع کارشناسی98معرفی دانشجویان برتر آموزشی سال 

دانشگاه ایالم
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

دفتر استعدادهای درخشان



دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

زبان و ادبیات انگلیسی

فاطمه فداییان95ورودی  

زینب امیدی96ورودی 

لیال رحیم زاده97ورودی 

فاطمه پورنجف98ورودی 

زبان و ادبیات عرب

شیما یوسفی95ورودی  

زینب سالمی96ورودی 

مهدی طرفی97ورودی 

زینب مجتهد زاده98ورودی 



دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

حقوق

-95ورودی  

سید مهدی حسینی موسی96ورودی 

حدیث جعفری97ورودی 

فاطمه جانی98ورودی 

زبان و ادبیات فارسی

-95ورودی  

سمیره کریمی96ورودی 

صادق ملک حسینی97ورودی 

طیبه الهی فر98ورودی 



دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

پژوهشگری-علوم اجتماعی

مهسا تدرو95ورودی  

زهرا قنبری پور96ورودی 

-97ورودی 

جامعه شناسی

ریحانه ممبنی97ورودی 

مریم رنجبر98ورودی 



دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

مدیریت بازرگانی

فاطمه داقری95ورودی  

زینب باقریان نژاد96ورودی 

پرویز شفایی دوک97ورودی 

فرزانه خوش نگار98ورودی 

حسابداری

حسین حسین زاده کله مسیحی95ورودی  

امیرحسین دارابی96ورودی 

احمد محمدولی97ورودی 

الهه شیرویه شلگهی98ورودی 



دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

علوم اقتصادی

یسرا علی زاده95ورودی  

-96ورودی 

دریا غالمی98ورودی 

اقتصاد

شکوفه نوری96ورودی 

مجتبی بیگ نظری97ورودی 

زهره حاتمی زاده98ورودی 



دانشکده ادبیات و علوم انسانی  

علوم ورزشی

فرشته نامداری95ورودی  

سیده زینب حسینی نژاد96ورودی 

کیمیا قاسمی97ورودی 

اری حسین ی-مهسا پوررشنواد98ورودی 
وند

تاریخ

زهرا عبدی98ورودی 



دانشکده الهیات

علوم قرآن و حدیث

کبری عاملی95ورودی  

زهرا طرفی96ورودی 

میالد گنجی97ورودی 

زینب دربندی98ورودی 

فقه و مبانی حقوق اسالمی

شیما لطفی زاده95ورودی  

صادق سلیمانی باروژی96ورودی 

نگین موقوفه تنها97ورودی 

پریا منتی نژاد98ورودی 

فلسفه و کالم اسالمی

مسلم البوغبیش95ورودی  

شکوفه آذرگون یگانه96ورودی 

گلزار نصرت زاده97ورودی 

بهروز جلیل سرقلعه98ورودی 



دانشکده علوم پایه

ریاضی

فاطمه قیطانی95ورودی  

-96ورودی 

معصومه خدادادی آرپناهی97ورودی 

-98ورودی 

فیزیک

سارا مالیی95ورودی  

شیرین عبدالی96ورودی 

سارا رشیدی97ورودی 

فروزان بیابانی98ورودی 



دانشکده علوم پایه

شیمی

زهرا متقی95ورودی  

روناک اسفندیاری96ورودی 

علیرضا تابا97ورودی 

پریسا عبدالهی98ورودی 

زیست فناوری

زهرا موحدی98ورودی 



دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

امیررضا صادقی95ورودی  

مجتبی حاتمی96ورودی 

محمدرضا عظمائی97ورودی 

امیر کوالبندی98ورودی 

مهندسی شیمی

علی یزدان شناس95ورودی  

سامان فرهادی نیا96ورودی 

یسرا مرادخانی97ورودی 

فاطمه گوهری زاد98ورودی 



دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی عمران

آرمین صیادی95ورودی  

-96ورودی 

حمیدرضا صادقی97ورودی 

فرشاد دارایی98ورودی 

مهندسی کامپیوتر

محمدسجاد سیری95ورودی  

پویا جمشیدی96ورودی 

محمدمهدی متین فر97ورودی 

-98ورودی 



دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی معماری

مرضیه بیرامی95ورودی  

احمد عظیمی96ورودی 

احمد حمیدی97ورودی 

فاطمه مظلومی98ورودی 

مهندسی مکانیک

فرزاد هواسی95ورودی  

ابوالفضل ارجمندی96ورودی 

احمدرضا اعرابی97ورودی 

احمدرضا انصاری98ورودی 

مهندسی نفت

ایلیا حیدری98ورودی 



دانشکده کشاورزی

گیاهپزشکی

صدیقه میرزاوند95ورودی  

عاطفه جابری96ورودی 

سمیه پارسه97ورودی 

شیما یاری وند98ورودی 

علوم و مهندسی جنگل

آذر تیباش95ورودی  

زینب موسی96ورودی 

-97ورودی 

آزاده قالوند98ورودی 



دانشکده کشاورزی

علوم و مهندسی آب

هیمن خسروی95ورودی  

-96ورودی 

زینب فتاحی97ورودی 

کیمیا شاهمرادی98ورودی 

مهندسی مکانیک بیوسیستم

محمدجواد خانی ورتونی95ورودی  

-96ورودی 

مهدی رنجبر97ورودی 

محمد الماسی زفره98ورودی 



دانشکده کشاورزی

مهندسی طبیعت

مریم رسولی96ورودی 

زهرا همتی زاد97ورودی 

فهیمه رستمی98ورودی 

مرتع و آبخیزداری

حدیث احمدیان95ورودی  



دانشکده کشاورزی

علوم باغبانی

کوثر برنجی95ورودی  

مهدی اسدبگی96ورودی 

حدیث نیازنژاد97ورودی 

نگین خدادادی98ورودی 

مهندسی علوم دامی

سیمین ابوالفتحی95ورودی  

فرزانه رحیمی96ورودی 

-97ورودی 

فرشته دوسه98ورودی 



دانشکده کشاورزی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

زهرا جیرانی محرز96ورودی 

آرمین یاوندی97ورودی 

فرشته اسکندری98ورودی 

زراعت و اصالح نباتات

مهدی محمودی95ورودی  



دانشکده پیرادامپزشکی

بهداشت مواد غذایی

محدثه فصاحت95ورودی  

خالد اسمعیل دره ای96ورودی 

نگین جمالوندی97ورودی 

محمد یاری98ورودی 

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فائزه پورملکشاهی95ورودی  

یحسین جلفائی تازه کند96ورودی 

فاطمه فاطمی97ورودی 

فاطمه علی پناهی98ورودی 



دانشکده پیرادامپزشکی

(تهکارشناسی پیوس)دامپزشکی علوم آزمایشگاهی

نسیم ملکی95ورودی  

مسعود سهرابیان96ورودی 

سمیه محمدی97ورودی 

فاطمه ابول مشدی98ورودی 

(کارشناسی ناپیوسته)علوم آزمایشگاهی 

هدی خورانی محمدی97ورودی 

-98ورودی 



در مقطع کاردانی98دانشجویان برتر آموزشی سال 

کاردانی دامپزشکی

پریان رفیعی97ورودی 

معین عادلی98ورودی 


