
رضتِ
ضوارُ 

داًطدَ
هؼذل ولرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

117.21رحيوي سدشي سوا9024153ًِ

216.52حسٌي ساطحي ولثَم9020053

316.16حسي سادُ وزدآتادي هحوذحسيي9019973

116.66استثزلي خَاد9014103

215.48سليوي هيثذي ال9027333ِْ

315.21خؼفزي ًدف آتادي اهيز9018773

117.56ػسىزي تاخگاًي اوزم9031143

217حاج ػلي اوثزي هحوذ9019493

316.93سارع گاريشي ػاطف9025863ِ

117.55سارع فاطو9025243ِ

217.1فالح سادُ اتزلَئي ليال9032743

316.69ػاتذي سىي9030323ٌِ

118.49اهيزي حسي آتاد خذيد9015633ِ

217.35هٌصَرياى خَاخِ لٌگي ايواى9037273

317.08دراًي اسواء9022113

118.93صالحي ٍسيزي سيذهحسي9029363

218.04واظوي اضىذري هدتثي9033923

317.85ًمذي يَسف9039213

118.15هسلواى يشدي فاطو9036503ِ

218.13ًَرالذّزيشدي ًدو9039363ِ

317.81خَرضيذي رسيتا9021783

115.38ساالري هْذيِ السادات9026493

215.05حاتن تخص اساد9019433ُ

314.96رضيذًيا سّزاالسادات9024323

115.71تَسلي وداًي ًزگس9018323

215.65تي ضوار هحوذ9017213

315.56سارع پزيسا9025203

115.36طثائي سادُ تفتي ليالالسادات9029993

215.1اتَطالثي اتزاّين اتا هحثَت9013213ِ

314.97سارع سرديٌي ًؼيو9025753ِ

118.23فتَحي فيزٍسآتاد فزضت9032333ِ

217.91هَسَي سيذرضا9037403

317/79ليال رهطىي

118.97هتَسل الحك حسيي9035293

217.93صاًغ سخَيذي هْذي9029383ِ

317/41الْام دضتي رحوت آتادي9022333

117.93دّماًي فزسا9023253ًِ

خغزافيا ٍ تزًاهِ ريشي ضْزي

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 90نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

آهار ٍ وارتزدّا

تاريخ

خغزافيا ٍ تزًاهِ ريشي رٍستايي

حساتذاري

رٍاًطٌاسي ػوَهي

رياضيات ٍ وارتزدّا

(وْاد رياضي)رياضيات ٍ وارتزدّا 

(وْاد هذيزيت صٌؼتي)رياضيات ٍ وارتزدّا 

ستاى ٍ ادتيات ػزتي

ستاى ٍ ادتيات فارسي

ستاى ٍادتيات اًگليسي



رضتِ
ضوارُ 

داًطدَ
هؼذل ولرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 90نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

216.61تيذهطىي فزضت9017263ِ

316.33تمَي پَر ال9018193ِْ

117.18ًداري ال9038813ِْ

216.03رضيذي طاضىَئي هحوذ9024363

315.88دادخَاُ سپيذ9021973ُ

117.7هزادي سخَيذي هزخاى9036323

217.58ثاتت ساًاس9018423

217.58خاللي ػلي آتاد ال9018953ِْ

117.96هيزسائي تطٌيشي هْسا9038263

217.21رضائي فاطو9024633ِ

317.19اخَاى تْاتادي سّزا9013683

115.27حسيٌي الخَرهيشي اػظن السادات9020293

214.6وزيوي هضگاى9034253

314.4ووالي اردواًي حويذ9034613ُ

116.79ػارف فاطو9030433ِ

215.77فزٍغي اردواًي هضگاى9032583

315.62هيزضوسي اردواًي فزساًِ السادات9038413

118.34ػثذلي فائش9030843ُ

218.21ديٌذارلًَضاد سيٌة9023733

317.95تزٍهٌذپَر فاطو9016833ِ

118.16الِ ياري راضي9015403ِ

217.49ػسىزي گلَيه هديذ9031183

317.03تالزياى خزاًمي حويذ9016413ُ

119.01آسادي يشدي ضثٌن9014003

217.73ػطمي ًصزآتادي ًدو9031253ِ

317.28احتطاهي فز سَدات9013323ِ

117.41ضوس اسفٌذآتادي ػلي9028433

217.33دّماًي فيزٍساتادي هزين9023613

317.2هؼزٍفي سّزا9036763

118.61رئيس هٌطادي تي تي رتاب9025153

218سلطاًي گزدفزاهزسي سّزا9027023

317.46سارع خَرهيشي صذيم9025543ِ

118.79آلاتيىي دّطيزي هحوذرضا9015013

218.74سليواى سادُ سؼيذ9027173

318.51تاخويزي هزضي9017963ِ

117.38وفطذارگَّزضادي اهيز9034513

216.98صفذرياى وزٍيِ فاطو9029563ِ

ضيوي وارتزدي

ستاى ٍادتيات اًگليسي

سهيي ضٌاسي

ػوَهي_سيست ضٌاسي

فٌاٍري اطالػات-ضيوي

ضيوي هحض

ػلن اطالػات ٍ داًص ضٌاسي

پضٍّطگزي ػلَم اختواػي- ػلَم اختواػي

خذهات اختواػي-ػلَم اختواػي

التصاد صٌؼتي-ػلَم التصادي

هذيزيت ٍ تزًاهِ ريشي آهَسضي- ػلَم تزتيتي 

ػلَم سياسي

ػلَم واهپيَتز



رضتِ
ضوارُ 

داًطدَ
هؼذل ولرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 90نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي
315.92ساالري پٌاُ فيزٍسآتادي فاطو9026503ِ

118.48دضت آتادي راحل9022273ِ

218.13ًصيزي رٍدتشاًي هزين9039073

317.22تْزٍئياى ريحا9017123ًِ

117.21واظوي هْزي9033903

215.46حيذري پزيسا9020923

315.34دّماًي فيزٍساتادي هطْز9023623ُ

116.06فخزالذيٌي سويزاالسادات9032383

215.85دائي اوثزي حويذ9021963ُ

315.7صادلي سَدخاًي ػلي9029003

115.82حفيظي درچِ هحسي9020663

215.38ضوسي خَسم هْذي9028453ِ

414.92تْزاهي گْزٍئي ًَيذ9017083

117.74هحزاتي هحوذ9035423

216.6لْزهاًي هحوذسؼيذ9033593

316.43دّماى هٌطادي ػاطف9023063ِ

118.61ّاضوي دّمي احساى9039963

217.79رٍضي ًذا9025063

317.63ػثذالِ سادُ الْام9030793

118.56هختاري ٍرًَسفادراًي سّزا9036123

218.2هَيذ هْطاد9037673

317.76فزيذًي فزًَش9032603

119.31وَُ پيواي اردواًي هصطفي9034763

219.18تالًياى هؼصَه9016903ِ

318.85ػسىزي تاغوياًي رٍيا9031153

118.53افطاري ّوايَى9014863

217.43ضايك هزين9027893

316.54ػلي وزيوي ًائيٌي سّزا9031543

118.67هٌتظزي ّذش سيذحويذ9037173

217.63ساهًَي ػليزضا9026543

317.36پزًگ تٌياهيي9017513

117.21خؼفزياى ػاطف9018903ِ

217.03ػلي سادُ حاخي دٍلَ ػواد9031523

316.61سليواى سادُ فاطو9027183ِ

118.63دّماى هٌطادي سيذحسام الذيي9023043

218.1صفاري رسَل9029533

317/50سْيال دّماى ًيزي9023173

فيشيه حالت خاهذ

ػلَم واهپيَتز

فمِ ٍ حمَق اسالهي

َّاضٌاسي- فيشيه 

فيشيه اتوي هَلىَلي

فيشيه ّستِ اي

هذيزيت تاسرگاًي

هذيزيت خْاًگزدي

هذيزيت صٌؼتي

الىتزًٍيه- هٌْذسي تزق 

لذرت- هٌْذسي تزق 

هخاتزات- هٌْذسي تزق 

هٌْذسي ضْزساسي



رضتِ
ضوارُ 

داًطدَ
هؼذل ولرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 90نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

118.67حثيثي فزّاد9121583

218.04هالئي سزٍػليا هْذي9036953

317.12صالحي هحوذاهيي9029243

117.58ضزيفي سْيل9028113

216.85همَم ػليزضا9036843

316.64ػميلي پزيسا9031383

118/09هحوذ خَضٌَيس9152693

217.84داًطَر هزين9022053

317.25وطاٍرسي فزاضاُ هيٌا9034493

116.45هيزحسيٌي سوا9038113ًِ

216.36سارع سرديٌي فاطو9025713ِ

315.62پَرخاى آتاد اسواػيل9017653

117.74هطْزي ًائيٌي هيثن9036643

217.32تزياى اتزاّين9018073

315.85خاٍيذي هحسي9018553

116.64ػليٌمي ًذٍضي ػلي9031643

216.43ضادهاى پَر هحوذ9027603

315.7وزهي حسي9034123

118.49ضداع فزضت9027923ِ

218.28هٌصَري فائم9037213ِ

318.02هَسَي ػارفِ السادات9037443

117.72پَرخؼفزي صذراتاد هْذي9017663ِ

217.58دّماًي ساًيح اتَالفضل9023493

317.46سارػي خَاتداًي سيذهحوذرضا9026043

117.55رسالي احوذ9024203

216.73رحواًي ضوسي فاطو9023953ِ

315.95واظوي اًذاًي سّزا9033933

117.89اسذي اسذآتاد اهيذ9014233

216.98هْذٍي ًضاد الْام9037693

316.74ًصيزي سّزا9039053

117.96يادگارًياًائيٌي فيزٍس9040153ُ

217.27ػثادي سادُ هزخاى9030553

316.54حيذري صيال9020973

118.74ثاتت لزاتائي اهيز9018443

216.31پارسائياى حاهذ9017403

316.21رتيؼي ًغو9023843ِ

117.65سزپٌاّي ريحا9026673ًِ

ػلَم خان-هٌْذسي وطاٍرسي

هٌْذسي صٌايغ

هٌْذسي ػوزاى

ًزم افشار- هٌْذسي واهپيَتز 

استخزاج هؼذى- هٌْذسي هؼذى 

اوتطاف هؼذى- هٌْذسي هؼذى 

هٌْذسي هؼواري

هٌْذسي هىاًيه

هذيزيت هٌاطك خطه ٍ تياتاى-هٌْذسي هٌاتغ طثيؼي

هزتغ ٍ آتخيشداري-هٌْذسي هٌاتغ طثيؼي

هحيط سيست _هٌْذسي هٌاتغ طثيؼي

هتالَرصي صٌؼتي-هٌْذسي هَاد

تىٌَلَصي ًساخي- هٌْذسي ًساخي



رضتِ
ضوارُ 

داًطدَ
هؼذل ولرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 90نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

216.22ضاُ هحوذي رياخًَي هزتضي9027723

315.51هالئي ػليزضا9036933

117.39ضاّي صذراتادي سّزا9027853

216.49الثالي ضاُ اتاد فاطو9015163ِ

316.21ضاياى فائش9027873ُ

117.5صادلي راد اػظن9028983

216.88وَضىي فزيثا9034743

316.43ػلَي ويا حويذُ السادات9031443

117.62نصر نصرآبادی  نهسا9046033

217.52اسکندری  کیانا9046013

317.41فربد  زهرا9046123

117.35شهیدی زندی شینا9046573

217.08دانایي فر ریحانه9152413

317.02پور احندی بغدادآباد علي9046533

تربیت بدني و علوم ورزشي

تىٌَلَصي ًساخي- هٌْذسي ًساخي

ضيوي ًساخي ٍ ػلَم الياف- هٌْذسي ًساخي 

(پَضان)هٌْذسي ًساخي 

نقاشي عنوني- نقاشي


