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 و معدل سال اخذ مدرک سال شروع دانشگاه محل تحصیل یلیرشته تحص مقطع تحصیلی

وری محصوالت فرا کارشناسی

 شیالتی

و علوم  دریانوردیدانشگاه 
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وری محصوالت فرا کارشناسی ارشد
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وری محصوالت فرا دانشجوی دکترا
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 های ماهی فرآورده : عنوان پایان نامه کارشناسی

 و تأثیر آن بر مدت زمان ماندگاری ماهی Sous- videبسته بندی  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 افتخارات آموزشی و پژوهشی: 

 (نفر83کارشناسی )هم رشته  در بین دانشجویان  1کسب رتبه 

 (نفر66کارشناسی ارشد ) هم رشته در بین دانشجویان 6کسب رتبه 

 (نفر16) شیوه آموزشی های مختلفدر بین دانشجویان رشته شیالت گرایش 6کسب رتبه 

 استعداد درخشان دانشجوی  به عنوان انتخاب
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