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 (110)حداکثر امتیاز =  مدیریت سبز امتیاز مرکزنام  تبهر

 5.36 اصفهاندانشگاه  1

 67386 تهران دانشگاه 2

 6836 صنعتی اصفهان دانشگاه 3

 68376 شیراز دانشگاه 4

 6536 زنجان دانشگاه 5

 66 صنعتی شریف دانشگاه 6

 67386 کاشان دانشگاه 7

 67376 شهید مدنی آذربایجان دانشگاه 8

 6.36 رفسنجان ولی عصر دانشگاه 9

 67386 سیستان و بلوچستان دانشگاه 10

 62376 مشهدفردوسی  دانشگاه 11

 67386 همدان سینا بوعلی دانشگاه 12

 67 صنعتی امیرکبیر دانشگاه 13

 77 جهرم دانشگاه 14

 7.376 یزد دانشگاه 15

 77 سمنان دانشگاه 16

 72376 اراک دانشگاه 17

 72 ایالم دانشگاه 18

 72 تفرش دانشگاه 18
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 (110)حداکثر امتیاز =  مدیریت سبز امتیاز مرکزنام  تبهر

 7376. شهید باهنر کرمان دانشگاه 19

 536. مراغه  دانشگاه 20

 636. الزهراء دانشگاه 21

 7376. زابل دانشگاه 22

 36.. کرمانشاه رازی دانشگاه 23

24 
رامین  و منابع طبیعی  کشاورزی دانشگاه

 خوزستان
.736 

 7. صنعتی همدان دانشگاه 25

 77386  هنر تهران دانشگاه 26

 77386 مالیر دانشگاه 26

 77386 فسا دانشگاه 27

 7736 صنعتی شاهرود دانشگاه 28

 7836 بیرجند دانشگاه 29

 78376 علم و صنعت دانشگاه 30

 78376 تربیت مدرس دانشگاه 30

31 
 7536 لرستان دانشگاه

 75376 صنعتی سهند دانشگاه 32

 75376 محقق اردبیلی دانشگاه 32

 7636 خلیج فارس دانشگاه 33

33 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه

 گرگان
7636 
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 (110)حداکثر امتیاز =  مدیریت سبز امتیاز مرکزنام  تبهر

 76376 صنعتی شیراز دانشگاه 34

 76 علوم پایه زنجانتکمیلی تحصیالت  دانشگاه 35

 7736 شهرکرد دانشگاه 36

 77 گیالن دانشگاه 37

 7.36 بجنورد دانشگاه 38

 7.376 فناوری های نوین قوچانمهندسی  دانشگاه 39

 7736 صنعتی بیرجند دانشگاه 40

 7736 صنعتی کرمانشاه دانشگاه 40

 77 حضرت معصومه دانشگاه 41

 7736 یاسوج دانشگاه 42

 7736 علم و فناوری مازندران دانشگاه 42

 77 هنر اصفهان دانشگاه 43

 27 مرکز آموزش عالی شهرضا 44

 2736 صنعتی اراک دانشگاه 45

 2736 شهید چمران اهواز دانشگاه 45

 2836 نیشابور دانشگاه 46

 2536 خوانسار ریاضی و کامپیوترکده دانش 47

 2536 صنعتی قم دانشگاه 47

 2536 حکیم سبزواری دانشگاه 47
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 (110)حداکثر امتیاز =  مدیریت سبز امتیاز مرکزنام  تبهر

 25 اردکان دانشگاه 48

 25 محالتآموزش عالی مرکز  48

 2636 تبریز دانشگاه 49

05  2736 سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه 

 27 خوارزمی دانشگاه 51

 27   )ره( العممی بروجردیآیت اهلل دانشگاه 51

 27 والیت دانشگاه 51

52 
مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری 

 تربت جام
2736 

 27 مجتمع آموزش عالی سراوان 53

 27 هرمزگان دانشگاه 53

 2236 سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه 54

 22 جیرفت دانشگاه 55

 27 فنی و مهندسی گلپایگان دانشگاه 56

56 
کشاورزی و منابع طبیعی علوم  دانشگاه

 ساری
27 

 27 شهید بهشتی دانشگاه 56

 736 هنر اسالمی تبریز دانشگاه 57

 6 حائری میبداهلل آیت  دانشگاه 58

 6 عالمه طباطبایی دانشگاه 58

 7.6 صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه 59
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