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118.61رفوگرزاده مهديه9133213مديريت صنعتي

218.34وليخاني زهرا9145363مديريت صنعتي

318.33شايان زهرا9135703مديريت صنعتي

117.79آزادي نژاد عاطفه9124633مديريت بازرگاني

217.39نصيري سروي مجيد9144683مديريت بازرگاني

317.38زارع زاده زهرا9150503مديريت بازرگاني

117.58باقري امير9126463اقتصاد صنعتي-علوم اقتصادي

216.59دهقاني محمدآبادي محمدرضا9132303اقتصاد صنعتي-علوم اقتصادي

316.52جمع آور مريم9128653اقتصاد صنعتي-علوم اقتصادي

117.65مالكي سونكي ماه پسند9141353جغرافيا و برنامه ريزي شهري

216.84مجيدي سهيال9141483جغرافيا و برنامه ريزي شهري

316.07باقريان طرزجاني حامد9126523جغرافيا و برنامه ريزي شهري

117.37سلطاني تهراني مليكا9135183آب و هواشناسي

217.32فيروزي فرحناز9139343آب و هواشناسي

416.93رهنما سميرا9133523آب و هواشناسي

117.44حاتمي پور پريسا9128913تاريخ

217ترابي گودرزي ستار9127913تاريخ

315.58محمدي اميد9141673تاريخ

118.81دهقاني محمدآبادي محبوبه9132283مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 

218.3قاسم زاده عاطفه9139423مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 

318.06مداح زاده مريم9142013مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 

117.39فالح مباركه زهرا9139193روانشناسي عمومي

217.26ابويي عارفه9100643روانشناسي عمومي

317.05عادل نيانجف آبادي جواد9137563روانشناسي عمومي

218.31زائري اميراني فاطمه9133603علم اطالعات و دانش شناسي

317.97رضائي سنجدكي نعيمه9133063علم اطالعات و دانش شناسي

417.26بيك خورميزي فاطمه9127213علم اطالعات و دانش شناسي

118.69نوري آحمد آبادي عاطفه9100753فقه و حقوق اسالمي

218.1پوررشيدي بشرآبادي مريم9127573فقه و حقوق اسالمي
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317.85دشتي رحمت ابادي فاطمه9131213فقه و حقوق اسالمي

117.33نعيمي نگين9144763پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي

217.08سلماني حسن9135243پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي

316.3نوردي فهاداني فاطمه9144933پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي

117.37بيك زاده سعيده9127223خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي

217.33فتاحي دولت آبادي احمدرضا9138723خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي

316.91صالحيه يزدي فهيمه9136813خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي

118.37دهستاني اردچي فاطمه9131383علوم سياسي

217.73ناروئي هادي9144333علوم سياسي

317.61شاطري مباركه عليرضا9135553علوم سياسي

117.88حقگومياندهي حميدرضا9153343تربيت بدني و علوم ورزشي

217.59شيباني الهام9153483تربيت بدني و علوم ورزشي

317.48ارجمندي مريم9153193تربيت بدني و علوم ورزشي

118.68عظيمي اكرم السادات9138123حسابداري

218.17پشمي سعيد9127413حسابداري

318.04مومن زاده محمدمهدي9143543حسابداري

118.4حاجي ابوترابي زهرا9129003مديريت جهانگردي

217.57انصاري نگار9126113مديريت جهانگردي

317.15سليم آبادي پريسا9135313مديريت جهانگردي

218.22استقامت علي آباد زينب9124693زبان و ادبيات فارسي

317.49كمالي شورغين مليحه9140843زبان و ادبيات فارسي

416.96مومني فر عاليه9143563زبان و ادبيات فارسي

117.91جالدت رضوان9128523زبان وادبيات انگليسي

217.85پورسليمان سجاد9127583زبان وادبيات انگليسي

217.85زارع رقيه9133643زبان وادبيات انگليسي

118.77حاجي حسيني زهرا9129023زبان و ادبيات عربي

218.56ميرزاطبيبي لعيا9144053زبان و ادبيات عربي

318.04سموات مژده9135383زبان و ادبيات عربي

114.91ابراهيمي سهرفروزاني زهرا9123943شيمي محض

214.56صادقي بخي حبيب اله9136533شيمي محض

314.24غالميان ورنامخواستي فاطمه9138573شيمي محض

116.26محمدي نسرين9352883شيمي كاربردي

216.22متقي ميالد9141413شيمي كاربردي
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315.91هاتفي مجومرد سجاد9145393شيمي كاربردي

115.78صفاري دهج ريحانه9136983فناوري اطالعات-شيمي

215.19حيدري دستنائي صادق9130073فناوري اطالعات-شيمي

315.09صادقيان مهدي9136663فناوري اطالعات-شيمي

116.23كيانپور رضا9140973فيزيك هسته اي

215.65مزرعه آقابزرگي بهنام9142333فيزيك هسته اي

315.63صفري حاجت آقائي پيمان9137033فيزيك هسته اي

117.61خسروي محمدحسين9130543فيزيك حالت جامد

217.39خاشعي شيرين9130183فيزيك حالت جامد

315.86جعفري رناني اسيه9128363فيزيك حالت جامد

116.15خدادوست سعيده9130433فيزيك اتمي مولكولي

215.16كاظمي اسفه ابوالفضل9140063فيزيك اتمي مولكولي

314.72كاظمي رناني مرضيه9140093فيزيك اتمي مولكولي

116.39كشت گر بهروز9140703هواشناسي- فيزيك 

215.7نكوئي شهركي زهرا9144853هواشناسي- فيزيك 

315.2خالدي سردشتي حميد9130263هواشناسي- فيزيك 

117.22ملكي پورهونجاني الهام9143053زمين شناسي

315.89موسوي ونهري سيدحسام الدين9143513زمين شناسي

415.62محمدزاده زهرا9141603زمين شناسي

118.21حيدريه سيده فاطمه9130103عمومي_زيست شناسي

316.72ميرحسيني چاهوكي مرضيه9143923عمومي_زيست شناسي

416.1كريمي ميمونه زهرا9140613عمومي_زيست شناسي

116.88انتظاري مرجان9126063آمار و كاربردها

216.05زارعان دولت ابادي حميدرضا9134273آمار و كاربردها

315.82يزداني فرزانه9145783آمار و كاربردها

118.36كمالي علي9140803علوم كامپيوتر

216.85جعفري نژاد الهه9128453علوم كامپيوتر

316.35ازادخاني شيوا9124603علوم كامپيوتر

118.64شفيعي اميد9136043رياضيات و كاربردها

217.51بابائي مهديه9126333رياضيات و كاربردها

315.96فروزان مقدم هانيه9138993رياضيات و كاربردها

117.8زورمند حميدرضا9134633مهندسي عمران

217.34كياني زاده محمد9141023مهندسي عمران
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416.6رضي شايان9133173مهندسي عمران

117.18مويدبختيار سعيد9143293مهندسي صنايع

216.77نيكبخت نصرابادي عليرضا9145133مهندسي صنايع

316.7دهقان بنادكوكي ريحانه9131503مهندسي صنايع

115.38شاكري ورزنه محمدرضا9135583استخراج معدن- مهندسي معدن 

215.3روح علي9133403استخراج معدن- مهندسي معدن 

315.08رنجبران رضا9133363استخراج معدن- مهندسي معدن 

114.42سعيدي نويد9135103اكتشاف معدن- مهندسي معدن 

212.89ارباب تفتي سينا9124473اكتشاف معدن- مهندسي معدن 

312.66ابراهيم زاده عقدا وحيد9123873اكتشاف معدن- مهندسي معدن 

116.28خالدي سردشتي حامد9130253فرآوري مواد معدني- مهندسي معدن 

216.25اكبري ميشاني سيف اهلل9125603فرآوري مواد معدني- مهندسي معدن 

314.83كالمي حسام9140733فرآوري مواد معدني- مهندسي معدن 

117.28قاسمي ترك اباد محمد رضا9153943متالورژي صنعتي-مهندسي مواد

216.98قانعي بافقي عباس9151973متالورژي صنعتي-مهندسي مواد

416.32طالبي شمس آباد عليرضا9137263متالورژي صنعتي-مهندسي مواد

117.45دعائي سيدجالل9131263الكترونيك- مهندسي برق 

215.93نبي پورميبدي عليرضا9144463الكترونيك- مهندسي برق 

315.91كريمي سروش9140443الكترونيك- مهندسي برق 

117.59دهقان نوشين9131473مخابرات- مهندسي برق 

217.19ميرزائي قهنويه مهسا9143983مخابرات- مهندسي برق 

316.31حاتمي نسب يزدي مريم السادات9128953مخابرات- مهندسي برق 

118.12باقري مالحسنعلي احمد9126513قدرت- مهندسي برق 

217.58وفائي فر محمد9145303قدرت- مهندسي برق 

316.51بلند مهدي9126843قدرت- مهندسي برق 

117.81راحتيان پور محمدجواد9132473نرم افزار- مهندسي كامپيوتر 

217.09انصافي محدثه9149623نرم افزار- مهندسي كامپيوتر 

316.77هاشمي بافقي مريم السادات9145463نرم افزار- مهندسي كامپيوتر 

115.84رحمان زاده پيام9132613تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي

215.5حسين پور راضيه9129373تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي

315.09واعظي حسين9145213تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي

115.91صالحي سيد سعيد9136733شيمي نساجي و علوم الياف- مهندسي نساجي 

215.67جعفري دليگاني مهرداد9128343شيمي نساجي و علوم الياف- مهندسي نساجي 
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315.5حيدري فرهاد9129953شيمي نساجي و علوم الياف- مهندسي نساجي 

117.24دهقان چناري مهديه9131653(پوشاك)مهندسي نساجي 

217.09عربيان بنفشه السادات9137943(پوشاك)مهندسي نساجي 

316.4زارعين الهه9134403(پوشاك)مهندسي نساجي 

118.77فتوحي چاهوكي محمدحسين9138773مهندسي مكانيك

218.48حبيبي محمد9129243مهندسي مكانيك

317.51حسيني دهشيري سيدشهاب الدين9129653مهندسي مكانيك

117.8نوري زهرا9144983مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي

216.74افروغ محمدجواد9125263مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي

316.25تيموري فاطمه9128163مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي

116.96كدخدائي اليادراني زهرا9140163محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

216.91شجاعي برجوئي سعيد9135783محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

316.61توكلي محمدي وحيد9128143محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

117.7صفائي محمد9136953مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي

216.36صالحي سميرا9100723مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي

216.36بادپا حسين9126393مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي

117.66شهبازي منشادي شيما9136243علوم خاك-مهندسي كشاورزي

215.87بهاري مقدم حانيه9126963علوم خاك-مهندسي كشاورزي

315.5توانا بكياني محمدرضا9259873علوم خاك-مهندسي كشاورزي

218.13ياوري فاطمه9145683مهندسي معماري

317.96مظفري شيوا9150213مهندسي معماري

417.94شريفي مهرجردي زهرا9149663مهندسي معماري

118.48خبازان يزدي زهرا9130383مهندسي شهرسازي

217.68زارعيان بغدادابادي مهسا9134393مهندسي شهرسازي

417.53تيغ ساززاده محمدنصير9128153مهندسي شهرسازي

118.14جمالي پاقلعه فهيمه9153303نقاشي عمومي- نقاشي

217.79حاجي ده ابادي افسانه9153313نقاشي عمومي- نقاشي

217.79شاكري مريم9153453نقاشي عمومي- نقاشي


