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پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر سید حسین گلدانساز
رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و عضو اصلی هیأت مدیره 

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر عباسعلی زالی 
عضو علی البدل

دکتر گرجی
بازرس علی البدل

حجت االسالم فضل اهلل ذاکری
عضو اصلی

مهندس احمد کاظمی
عضو اصلی

دکتر شامخی 
بازرس اصلی

دکتر میرطاهر موسوی
عضو اصلی

مهندس سیدمسعود موسوی
عضو اصلی

دکتر محمدحسین امید 
عضو علی البدل

دکتر ویسه
عضو اصلی

دکتر ابراهیم زاده موسوی
عضو اصلی

اعضای هیئت مدیره بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
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بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

تصاویر خیرین

مبلغ  شرح اهداء نام خیر ردیف

500 میلیون ریال تجهیز و بازسازی خوابگاه بنیاد فرهنگي مصلي نژاد 1
61 میلیون ریال برای تجهیز خوابگاه دکتر آزاده جاللیانس 2

خیرین حامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1398

همیاران حساب اندوخته نیکوکاری پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی در سال 99 - 1398

سمتنام خانودادگینامردیف

همکار دانشگاهیابراهیم زادهسیدمحمدعلی1

همکار دانشگاهیابراهیمیکیومرث2
دانشجوآبگونعلی3
همکار دانشگاهیآزاد فالحمحمد4
همکار دانشگاهیاسدیحسین5
همکار دانشگاهیافهامی سیسیداود6
همکار دانشگاهیامیدمحمدحسین7
دانشجوامین حسنیهدیه8
همکار دانشگاهیاویسیمصطفی9
همکار دانشگاهیباباصفریاکبر10
همکار دانشگاهیبسالن پورنیره11
همکار دانشگاهیبندانیعلیرضا12
همکار دانشگاهیپرورش ریزیعاطفه13
همکار دانشگاهیپورطهماسیکامبیز14
همکار دانشگاهیپیروزیسعید15
همکار دانشگاهیجنت بابائیآمنه16
همکار دانشگاهیحدادیحمید رضا17
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سمتنام خانودادگینامردیف

همکار دانشگاهیحسین پورنسرین18
همکار دانشگاهیخدائیان چگنیفرامرز19
همکار دانشگاهیدانه کارافشین20
همکار دانشگاهیدلشادمجتبی21
همکار دانشگاهیرستم آبادیمژگان22
همکار دانشگاهیرضائی تیره شبانکارهکرامت ا...23
همکار دانشگاهیرضایی میرک محلهفخری24
همکار دانشگاهیرضویسیدهادی25
همکار دانشگاهیرفیعیغالمرضا26
همکار دانشگاهیرنجبرمنصوره27
همکار دانشگاهیزارع چاهوکیمحمدعلی28
همکار دانشگاهیزالیابوالفضل29
همکار بازنشستهسرورهدا30
همکار دانشگاهیشیداییآقای 31
همکار دانشگاهیشعبانعلی فمیحسین32
همکار دانشگاهیشیداییجمشید33
همکار دانشگاهیصالحایرج34
همکار دانشگاهیصبحی گاوگانیاکرم35
همکار دانشگاهیصبوریعلیرضا36
همکار دانشگاهیطارمیاناصغر37
همکار دانشگاهیطالبی مهر دارفاطمه38

همکار دانشگاهیطویلیعلی39

همکار دانشگاهیعسکریغالمرضا40
همکار دانشگاهیعسکری سرچشمهمحمدعلی41
همکار دانشگاهیعلیزادههوشنگ42
همکار دانشگاهیفیض کفترودیراضیه43
همکار دانشگاهیقهرمانی گنبدحاتم44
همکار دانشگاهیکوچک زادهصالح45
همکار دانشگاهیکوه برالله46
همکار دانشگاهیکیانیحسین47
همکار دانشگاهیگلدانسازسیدحسین48
همکار دانشگاهیلطفیعلی49
همکار دانشگاهیلطفیلیدا50
همکار دانشگاهیمحمدیولی اله51
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سمتنام خانودادگینامردیف

همکار دانشگاهیمطیعیناصر52
همکار دانشگاهیمعین الدینيمظاهر53
همکار دانشگاهیمقدمحسین54
همکار دانشگاهیمقدم نیاعلیرضا55
همکار دانشگاهیموسویمریم56
همکار دانشگاهیهمایونیسکینه57
همکار دانشگاهیهمزهیحیی58
همکار دانشگاهییزدانیسعید59
همکار دانشگاهییوزباشینورالدین60

امیررضا طاهباز
مهندسی منابع طبیعی - شیالت                           

پذیرش استعداد درخشان

محمد مهدی رحمانی
مهندسی کشاورزی

زراعت و اصالح نباتات
پذیرش استعداد درخشان

الهام سادات جلیلی
مهندسی منابع طبیعی

علوم و صنایع کاغذ و چوب
دو مرتبه رتبه 1 رشته خود

علی آبگون
مهندسي کشاورزي -آب
پذیرش استعداد درخشان

زینب کبیری زمانی
علوم و مهندسي صنایع غذایي                                

نغمه محمد کاشی
مهندسي فضاي سبز                                                  

پذیرش استعداد درخشان
شش مرتبه رتبه 1 رشته خود

سیاوش کاوسی
مهندسي کشاورزي

زراعت و اصالح نباتات
رتبه اول المپیاد 

دو مرتبه رتبه اول رشته خود

مرضیه علی قارداشی
مهندسي چوب و کاغذ                   

پذیرش استعداد درخشان 
سه مرتبه رتبه 1 رشته خود

دانشجویان افتخارآفرین بورسیه پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه در سال 1397-98

همیاران حساب اندوخته نیکوکاری پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی که درسال 1399 حامی جذب کرده اند 

تعدادنام خانودادگینامردیف
1 نفرافهامی سیسیداود1
1 نفرباباصفریاکبر2
1 نفرحسین پورنسرین3
1 نفرسرورهدی4
1 نفرطالبی مهر دارفاطمه5
2 نفرکوه برالله6
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حانیه نیکخواه
مهندسی صنایع مبلمان

شش مرتبه رتبه 1 رشته خود

مهدیه مهرانی
ترویج و آموزش کشاورزي
پذیرش استعداد درخشان

سعید مفتح
مهندسي مکانیزاسیون 

کشاورزي-انرژي             
پذیرش استعداد درخشان

مهیار مرادمند
مهندسي منابع طبیعي 

صنایع چوب
پذیرش استعداد درخشان

حسین علیپور 
مهندسی فضای سبز
دو مرتبه رتبه برتر

مریم رنجبران  
رشته گیاه پزشکی
دو مرتبه رتبه برتر

یاسمین بحری
علوم دامی 

پذیرش استعداد درخشان

نغمه محمدکاشی
مهندسی فضای سبز

پذیرش استعداد درخشان
هشت مرتبه رتبه برتر

مریم رضوانی
مهندسی مکانیک بیوسیستم 

مهندسی
پذیرش استعداد درخشان رتبه 1 

آزمون کارشناسی ارشد
هشت مرتبه رتبه اول

شایان محمددینی
مهندسی ماشین های صنایع 
غذایی- شش مرتبه رتبه برتر

دانشجویان افتخارآفرین بورسیه پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشگاه در سال 1398-99

محمد مهدی رحمانی
اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی
دو مرتبه رتبه برتر

کیانا  یحیی زاده
علوم و مهندسی آب

پذیرش استعداد درخشان
شش مرتبه رتبه برتر

سارا  تمجید شبستری
مهندسی ماشین های 

صنایع غذایی
پذیرش استعداد درخشان

دو مرتبه رتبه برتر

مصطفی نور استانبولی
آمایش محیط زیست

دو مرتبه رتبه برتر، رتبه برتر 
دانشجویان خارجی دانشگاه

 کسب جایزه پژوهشی - رتبه برتر 
کارشناسی کارشناسی ارشد

آرمین نورایی
مهندسی تولید 
و ژنتیک گیاهی

شش مرتبه رتبه برتر

محمدرضا نریمانی
مهندسی مکانیک

پذیرش استعداد درخشان
دو مرتبه رتبه برتر-عضو بنیاد 

نخبگان، دوره هوش مصنوعی در 
دانشگاه استنفورد

علیرضا نیکوتدبیر
صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

دو مرتبه رتبه برتر

امیراحمد نیک پنجه
مهندسی شیالت

رتبه نخست در رشته، 
پذیرش استعداد درخشان

گرایش رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
مهندسي حفاظت و اصالح چوب زهرا پنام 1

مهندسي کشاورزي - مدیریت کشاورزي آرزو حسنوند 2

دانشجویان بورسیه برتر کارشناسی ارشد  پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی در سال  98-1397 )معدل باالی 18(
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گرایش رشته تحصیلی نام  نام خانوادگی ردیف

فناوري پس از برداشت مهندسي مکانیک سیدنادر مرتضوی 1
تولید محصوالت گلخانه اي علوم و مهندسي باغباني محمد سرورزاده 2

بیولوژي و آناتومي مهندسي صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي بهنام غالمپور 3
کامپوزیت هاي لیگنوسلولزي مهندسي صنایع چوب و فراورده هاي سلولزي الهام سادات جلیلی 4

دانشجویان بورسیه برتر کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی در سال 99 ـ 1398 )معدل باالی 18(

رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

علوم و مهندسي صنایع غذایي)کشاورزي( بهار ابریشمی 1
مهندسي منابع طبیعي - صنایع چوب کامران احمدی میل آغاردان 2

مهندسي منابع طبیعي - علوم و صنایع چوب و کاغذ - بیولوژي و حفاظت چوب نوشین اخالقی 3
مهندسي کشاورزي - آب علی آبگون 4
علوم و مهندسي خاک فاطمه باقری 5

مهندسي کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزي زهرا پیرهادی 6
مهندسي کشاورزي - گیاه پزشکي سپیده حبیبی 7
مهندسي کشاورزي - علوم دامي سامان حسین آبادی 8

مهندسي گیاه پزشکي مائده حیدر نژاد 9
علوم و مهندسي صنایع غذایي)کشاورزي( ملیکا خادم عباسی 10
مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي امیرحسین خسروی 11

مهندسي صنایع مبلمان محمدرضا خلوصی آرام 12
مهندسي منابع طبیعي - محیط زیست زهرا دارائی 13

مهندسي فضاي سبز نسترن رضائی دستجردئی 14
مهندسي مکانیک بیوسیستم )کشاورزي( مریم رضوانی 15

مهندسي منابع طبیعي - صنایع خمیر و کاغذ محمد رقیبی 16
علوم و مهندسي صنایع غذایي)کشاورزي( عطیه سلیمی 17

مهندسي منابع طبیعي - جنگلداري سعیده صالحی وزیری 18
مهندسي منابع طبیعي - شیالت امیررضا طاهباز 19

مهندسي منابع طبیعي - علوم و صنایع چوب و کاغذ آرین عظیمی نیا 20

دانشجویان بورسیه برتر کارشناسی پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی در سال 98 ـ 1397 )معدل باالی 17(

گرایش رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

مهندسي فضاي سبز پوران خدایارپور 3
فناوري مواد غذایي علوم و مهندسي صنایع غذایي سید ابوالفضل طبیبیان 4

مهندسي مکانیزاسیون کشاورزي گرایش انرژي سعید مفتح 5
بیولوژي و آناتومي چوب مهندسي منابع طبیعي عطیه السادات موسوی سنگدهی 6
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رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

مهندسي چوب و کاغذ مرضیه علی قارداشی 21
مهندسي فضاي سبز حسین علیپور 22
مهندسي علوم دامي اشکان غالمی 23

مهندسي منابع طبیعي - جنگلداري نادر فرتوره بینا 24
مهندسي منابع طبیعي - علوم و صنایع چوب و کاغذ -خمیر و کاغذ غزل سادات قاسمی 25

مهندسي کشاورزي - زراعت و اصالح نباتات سیاوش کاوسی 26
علوم و مهندسي صنایع غذایي زینب کبیری زمانی 27

مهندسي ماشین هاي صنایع غذایي شایان محمد دینی 28
مهندسي فضاي سبز نغمه محمد کاشی 29

مهندسي کشاورزي - علوم باغباني امیر محمودی 30
مهندسي منابع طبیعي - علوم و صنایع چوب و کاغذ - صنایع چوب مهیار مرادمند 31

مهندسي فضاي سبز مهدیه مالیی کهنه سرا 32
مهندسي فضاي سبز فائزه مینائی 33

مهندسي کشاورزي - زراعت و اصالح نباتات ارمین نورایی 34
مهندسي صنایع مبلمان حانیه نیکخواه 35
مهندسي صنایع مبلمان فاطمه وفایی زاد 36

علوم و مهندسي آب کیانا یحیی زاده شورابی 37

رشته تحصیلی نام  نام خانوادگی ردیف
علوم و مهندسي محیط زیست مینو آبیاری جعفراباد 1

علوم و مهندسي باغباني مهسا احدی 2
علوم و مهندسي آب مریم آقاجانی 3

مهندسي مکانیک بیوسیستم )کشاورزي( نازنین ایماندوست 4
علوم و مهندسي خاک فاطمه باقری 5

علوم دامي یاسمین بحری 6
علوم و مهندسي آب علی بهروز 7

مهندسي چوب و کاغذ فاطمه تقیانی 8
مهندسي ماشین هاي صنایع غذایي سارا تمجید شبستری 9

زراعت و اصالح نباتات رضا تنهایی 10
اگروتکنولوژي گرایش اکولوژي گیاهان زراعي علی جوان بخت 11
مهندسي منابع طبیعيـ  مرتع و آبخیزداري کیمیا جواهری 12

مهندسي ماشین هاي صنایع غذایي امیررضا چراغچی 13
گیاه پزشکي مبینا حیدری 14

علوم و مهندسي محیط زیست هلیا خاتمی 15

دانشجویان بورسیه برتر کارشناسی پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی در سال 99 ـ 1398 )معدل باالی 17(
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رشته تحصیلی نام  نام خانوادگی ردیف

علوم و مهندسي صنایع غذایي ملیکا خادم عباسی 16

علوم و مهندسي خاک محمد خوبی 17

مهندسي صنایع مبلمان نغمه دهنو خلجی 18

علوم و مهندسي صنایع غذایي امیرحسین رضایی اقباش 19

مهندسي مکانیک بیوسیستم )کشاورزي( مریم رضوانی 20

ترویج وآموزش کشاورزي سیدمحمد رضوی پنداسی 21

گیاه پزشکي مریم رنجبران 22

ترویج وآموزش کشاورزي زهرا زارع اماموردیخان 23

علوم و مهندسي باغباني گرایش تولید محصوالت گلخانه اي حسین علیپور 24

علوم و مهندسي باغباني نرگس عیوضی 25

مهندسي علوم دامي اشکان غالمی 26

علوم و مهندسي باغباني مهندسي جنگل نادر فرتوره بینا 27

علوم و مهندسي شیالت فاطمه قادری 28

علوم و مهندسي محیط زیست آنیتا قاسمی 29

علوم و مهندسي صنایع غذایي یاسمن سادات کاظمی 30

علوم و مهندسي جنگل مجید کرمیان 31

مهندسي ماشین هاي صنایع غذایي شایان محمددینی 32

مهندسي فضاي سبز نغمه محمدکاش 33

علوم و مهندسي آب امیرحسین محمودی رحمانی 34

علوم و مهندسي خاک ابوالفضل مصطفی 35

مهندسي فضاي سبز مهدیه مالیی کهنه سرا 36

مهندسي صنایع مبلمان سید محمد مهدی 37

مهندسي طبیعت محمد مهدی پورحنیفه 38

علوم و مهندسي باغباني سیدعلی موسوی نژاد 39

علوم دامي محمد نادی شورابی 40

زراعت و اصالح نباتات ارمین نورایی 41

مهندسي کشاورزي - علوم باغباني سید علیرضا اله پرور 42

علوم و مهندسي باغباني زهرا وطن پور 43

علوم و مهندسي آب کیانا یحیی زاده 44

مهندسي صنایع مبلمان نسترن یگانه 45
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سبز فضاي  مهندسي مرضيه محقي ٣  پـيوسته ارشد نا  كارشناسي 
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 PhD تخصصي دكتري  باغباني  گياهان بيوتكنولوژي  و اصالح گرايش باغباني مهندسي و علوم عدنان سلوم٢

سبز فضاي  مهندسي مرضيه محقي ٣  پـيوسته ارشد نا  كارشناسي 

استانبوليمصطفي نور ٤  PhD تخصصي دكتري   زيست  محيط آمايش زيست محيط 

مقطع رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

کارشناسي ارشد ناپیوسته مهندسي فضاي سبز مرضیه محقی 1
کارشناسي ارشد ناپیوسته مدیریت کشاورزي سیدرضا هاشمی 2

دکتري تخصصي  علوم و مهندسي باغباني گرایش فیزیولوژي تولید و پس از 
برداشت گیاهان باغباني فارس الحج العلی 3

دانشجویان بورسیه برتر بین الملل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
در سال 1398 ـ 1397 )معدل باالی 17(

دانشجویان بورسیه برتر بین الملل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
در سال 99 ـ 1398 )معدل باالی 17(

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

PhD دکتري تخصصي علوم و مهندسي باغباني گرایش اصالح و بیوتکنولوژي گیاهان باغباني عدنان سلوم  1
PhD دکتري تخصصي مکانیک  بیوسیستم گرایش فناوري پس از برداشت خالد محي الدین 2

کارشناسي ارشد ناپـیوسته مهندسي فضاي سبز مرضیه محقي 3
PhD دکتري تخصصي محیط زیست آمایش محیط زیست مصطفي نور استانبولي 4

آمار دانشجویان بورسیه برتر پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی از سال 1394 تا 1399

آمار دانشجویان افتخارآفرین بورسیه پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی از سال 1394 تا 1399

اطالعات تماس
utcan.utf@ut.ac.ir :ایمیل        https://utcan.ut.ac.ir : آدرس سایت 

شماره تماس: 0۲۶3۲809797              شماره فکس: 0۲۶3۲818700
شماره حساب به نام بنیاد حامیان دانشگاه تهران: 844۶3۲33۶۶

شناسه واریز بنیاد حامیان پردیس کشاورزي و منابع طبیعي 1۶133
مدیر اجرایي : الله کوه بر
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عبدالرحیم جعفری  علی اصغر حکمت  علی موسوی بهبهانی  علیرضا جوینی  غالمرضا اسالمی بیدگلی  فاطمه سیاح  فرخ غفاری   فیروز حریرچی

محمد بیگ زاده خلجانی  محمد تابش  محمد عبده بروجردی  محمدعلی ناصح  محمد مشکوة  محمد قاضی محمدرضا حافظی   محمدنقی ترکمان

مسعود انصاری  منصور عطایی  مهدی آذر  مهدی روشن ضمیر  مهدی لنکرانی  همایون صنعتی زاده  هدایت اهلل شنتیایی

 اقدس الملوک
مصطفوی رجالی بهرامی

حاج غالمعلی محمدی  حاج محمد نمازی  حسن آزاد  شریف عباد  دکتر محمود افشار علی اسفرجانی  عطیه کسروی فاطمه خیرالهی 

فاطمه زاهدی  فتح اهلل عباد  ماه منیر کامکار شاهرودی  محسن مقدم  محمد بیک زاده خلجانی  محمدعلی جمالزاده  منصوره کاظمی  میرزا بیگم غریب زاده  ابوالحسن فروغی 

احمد بیرشک  احمد عدل پرور  اصغر مهدوی  اللهیار صالح  امیر ناصر کاتوزیان  امیرحسین فردوس  عادله فردوس  جعفر شهیدی  حاج جلیل تواضع 

رضا رستگار  سعید نفیسی  سدید السلطنه کبابی سید رضا حجازی  سیف الدین نجم آبادی   شهید مسعود 
علیمحمدی

یحیی مهدوی  عباس کشکویی  عباسعلی عمید زنجانی

ابراهیم قاسمی نژاد

مهدی وصفی مرندی

جهانگیر ارجمند  حاج هدایت اهلل شنتیایی  حاج رضا فردقاسمی حافظ فرمانفرماییان  حسن تقی زاده  حسن فصیحی شیرازی  حسینعلی محفوظ  محمود روح االمینی دوستعلی معیرالممالک 

ین جاودان دانشگاه تهران خیر


