
 ماده انتخاب شده پردیس/دانشکده نام و نام خانوادگی
المللی براي تالیف  مولفان و مترجمان برتر بین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر   جناب آقاي دکتر صادق واعظ زاده

 کامل کتاب
تالیف  المللی براي مولفان و مترجمان برتر بین دانشکده مطالعات جهان جناب آقاي دکتر روح اله حسینی

 کامل کتاب
المللی براي تالیف  مولفان و مترجمان برتر بین شناسی دانشکده زمین جناب آقاي دکتر وحید توکلی

 کامل کتاب
المللی براي تالیف  مولفان و مترجمان برتر بین دانشکده مدیریت جناب آقاي دکتر سیدمحمد مقیمی

 کامل کتاب
المللی براي تالیف  مولفان و مترجمان برتر بین و منابع طبیعی پردیس کشاورزي جناب آقاي دکتر محمد جعفري

 کامل کتاب
 بخش مقاله–المللی  مولفان برتر بین دانشکده علوم وفنون نوین جناب آقاي دکتر مهدي مهرپویا

 بخش مقاله–المللی  مولفان برتر بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقاي دکتر بی جن خان
 بخش مقاله–المللی  مولفان برتر بین دانشکده شیمی پردیس علوم دکتر پرویز نوروزيجناب آقاي 

 دانشکده جغرافیا جناب آقاي دکتر سید موسی حسینی
 

 بخش مقاله–المللی  مولفان برتر بین

 بخش مقاله–المللی  مولفان برتر بین پردیس کشاورزي و منابع طبیعی جناب آقاي دکتر مهدي ژندي
هاي آبزیان  گروه آموزشی بهداشت و بیماري دکتر مهدي سلطانی جناب آقاي

 دانشکده دامپزشکی
 بخش مقاله–المللی  مولفان برتر بین

اعضاي هیات علمی موفق در کسب موقعیت و  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر فر جناب آقاي دکتر فرخ امینی
 المللی جایگاه بین

 جهت در دانشگاه المللی بین کرسی صاحب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیارسرکار خانم دکتر لیال یوسفی 
 –علمی هاي شدن ظرفیت عملیاتی و معرفی
 دانشگاه فناوري

 نهادها، در مسئولیت داراي علمی هیات عضو دانشکده جغرافیا جناب آقاي دکتر سیدکاظم علوي پناه
 از خارج در المللی بین معتبر مجامع و ها سازمان

 دانشگاه  اهداف مرتبط با و ایران
 دانشگاه المللی بین هاي همایش برگزیده دبیر دانشکده زمین شناسی جناب آقاي دکتر سروش مدبري

 هدایت در که :المللی بین فعال هیات علمی  دانشکده حقوق و علوم سیاسی جناب آقاي دکتر مجید وحید
 تحصیالت هاي نامه پایان )مشاوره  راهنمایی(

 هاي طرح انجام و مشترك، انعقاد تکمیلی
 جذب و نامه تفاهم عقد موفق، مشترك پژوهشی

 غیرایرانی دانشجوي
 هدایت در که :المللی بین فعال هیات علمی  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی جناب آقاي دکتر علی طویلی

 تحصیالت هاي نامه پایان )مشاوره  راهنمایی(
 هاي طرح انجام و انعقادمشترك،  تکمیلی

 جذب و نامه تفاهم عقد موفق، مشترك پژوهشی
 غیرایرانی دانشجوي

 هیات عضو یا و سردبیر کهفعال    علمی هیات دانشکده مهندسی صنایع جناب آقاي دکتر عطااله طالعی زاده
 المللی بین معتبر مجالت تحریریه هاي

 المللی نخبگان بین برق و کامپیوتردانشکده مهندسی  جناب آقاي دکتر مهدي پورفتح
 المللی نخبگان بین دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر جناب آقاي دکتر سیامک یاسمی



 المللی نخبگان بین دانشکده جغرافیا جناب آقاي دکتر فرشاد امیراصالنی
علمی اعزامی به فرصت ترین عضو هیات  موفق پردیس کشاورزي و منابع طبیعی جناب آقاي دکتر مهدي جنوبی

 آموزشی -مطالعاتی/ ماموریت پژوهشی
هاي نو و محیط زیست از  دانشجوي دکتراي انرژي جناب آقاي سیدسینا حسینی

 دانشکده علوم و فنون
 المللی ایرانی  دانشجویان برتر بین

 المللی ایرانی  یندانشجویان برتر ب دانشجوي دکتراي زیست شناسی از پردیس علوم سرکار خانم مریم رضائیان
دانشجوي دکتراي سنجش از دور و سامانه  جناب آقاي محمد کریمی فیروزجایی

 اطالعات جغرافیایی از دانشکده جغرافیا
 المللی ایرانی  دانشجویان برتر بین

دانشجوي دکتراي رشته صنایع غذایی از پردیس  جناب آقاي فرهاد گراوند
 کشاورزي و منابع طبیعی

 المللی ایرانی  برتر بیندانشجویان 

دانشجوي دکتراي جراحی دامپزشکی از دانشکده  جناب آقاي علیرضا بشیري
 دامپزشکی

 المللی ایرانی  دانشجویان برتر بین

 فعال ترین مشاور بین الملل  الملل دانشکده حقوق مشاور بین سرکار خانم دکتر مشیرزاده
 فعال ترین مشاور بین الملل  س فارابیمشاور بین الملل پردی جناب آقاي دکتر جعفري

 گیر المللی چشم هاي بین فعالیت هاي فنی الملل پردیس دانشکده مشاور بین جناب آقاي دکتر سیروس زمانی
 جناب آقاي دکتر به نژاد 

 
 المللی ترین مدیران برتر بین فعال معاون دانشجویی دانشگاه

 المللی ترین مدیران برتر بین فعال واطالعات دانشگاهرئیس مرکز فناوري  جناب آقاي دکتر هاشمی
 فعال ترین کارشناسان صف کارشناس محترم بین الملل پردیس فارابی  جناب آقاي بیضایی   

الملل پردیس کشاورزي و منابع  کارشناس بین سرکار خانم کاظمی
 طبیعی

 فعال ترین کارشناسان صف

 جناب آقاي مهندس سعید باقرشاهی
 

 فعال ترین کارشناسان ستادي الملل کارشناس معاونت بین

 فعال ترین کارشناسان ستادي کارشناس مسئول معاونت آموزشی دانشگاه سرکار خانم  رقیه صدوقی  سرابی
 

 

 المللی غیر ایرانی: ب: دانشجویان برتر بین

دانشکده ادبیات و علوم جناب آقاي سیداسداله حسینی دانشجوي مقطع کارشناسی مترجمی زبان عربی -1
 انسانی  ازکشور افغانستان

جناب آقاي علیرضا رضوانی دانشجوي مقطع کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم -2
 تربیتی از کشور افغانستان

 فناوري اطالعات پردیس فارابی از -جناب آقاي حسن رضا شاه دانشجوي مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر-3
 کشور پاکستان.

 سرکار خانم نرگس توران دانشجوي مقطع کارشناسی رشته نقاشی پردیس هنرهاي زیبا از کشور ترکیه.-4



جناب آقاي مهدي جعفري دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم زمین پردیس علوم از کشور  -5
 افغانستان.

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده الحق بنوري دانشجوي کارشناسی ارشد  جناب آقاي سید عطا-6
 دامپزشکی از کشور افغانستان.

 سرکار خانم منال باقر دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه پردیس فارابی از کشور لبنان.-7

جناب آقاي نائو شائو کیان دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات ایران مطالعات جهان از کشور  -8
 چین.

جناب آقاي محمد محمد حسینی دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق پردیس دانشکده -9
 هاي فنی از کشور افغانستان.

سرکار خانم نجال نفیله دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی شهري دانشکده علوم فنون نوین از -10
 .سوریهکشور 

ریزي پردیس هنرهاي زیبا از کشور  کارشناسی ارشد رشته برنامهجناب آقاي مهدي غالمی دانشجوي مقطع  -11
 افغانستان

ریزي شهري پردیس هنرهاي  جناب آقاي احمد عبدالخالق دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه-12
 .مصر زیبا از کشور

شاورزي جناب آقاي محمد خطیب دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی پردیس ک-13
 و منابع طبیعی از کشور افغانستان.

 سرکار خانم کوثر العکیلی دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پردیس فارابی از کشور عراق.-14

 جناب آقاي کرار شاکر الخفاجی دانشجوي مقطع دکتراي رشته میکروبیولوژي پردیس علوم از کشور عراق.-15

جادري دانشجوي مقطع دکتراي رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و خلود ابراهیم السرکار خانم -16
 علوم انسانی از کشور عراق.

شناسی و علوم  رواندانشکده شناسی سالمت  روانسرکار خانم وال الموسوي دانشجوي مقطع دکتراي رشته -17
 از کشور عراق. تربیتی



کشاورزي و منابع کتراي رشته محیط زیست پردیس جناب آقاي مصطفی نور استانبولی دانشجوي مقطع د-18
 از کشور سوریه. طبیعی

 جناب آقاي احمد یوسف دانشجوي مقطع دکتراي رشته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی از کشور سوریه.-19

هاي فنی از  سرکار خانم رنا قاسم دانشجوي مقطع دکتراي رشته مهندسی محیط زیست پردیس دانشکده-20
 کشور سوریه.

جناب آقاي مجتبی فالح هندي دانشجوي مقطع دکتراي فناوري معماري پردیس هنرهاي زیبا از کشور -21
 عراق.

 


