
رضتِ
ضوارُ 

داًطجَ
هؼذل ًلرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

117.24كيرٍزي كرحٌاز9139343

217.02سلطاًي تْراًي هليٌا9135183

316.79رٌّوا سويرا9133523

116.76اًتظاري هرجاى9126063

216.3زارػاى دٍلت اتادي حويذرضا9134273

316.23يسداًي كرزا9145783ًِ

117.39حاتوي پَر پريسا9128913

216.86تراتي گَدرزي ستار9127913

316.21هيرچٌاري هيالد9143863

117.55هالٌي سًٌَي هاُ پسٌذ9141353

217.14هجيذي سْيال9141483

315.8تاهرياى طرزجاًي حاهذ9126523

118.67ػظيوي اًرم السادات9138123

218.2پطوي سؼيذ9127413

317.94هَهي زادُ هحوذهْذي9143543

117.16كالح هثارًِ زّرا9139193

117.16اتَيي ػارك9257933ِ

316.94ضٌاري ًسة كتح آتادي هرين9100053

118.23ضليؼي اهيذ9136043

217.45تاتائي هْذي9126333ِ

315.79كرٍزاى هوذم ّاًي9138993ِ

118.75حاجي حسيٌي زّرا9129023

218.45هيرزاطثيثي لؼيا9144053

318.14سوَات هصد9135383ُ

118.33استواهت ػلي اتاد زيٌة9124693

217.53ًوالي ضَرؿيي هليح9140843ِ

316.87هَهٌي كر ػالي9143563ِ

117.84پَرسليواى سجاد9127583

217.83جالدت رضَاى9128523

317.77زارع رهي9133643ِ

117.21هلٌي پَرًَّجاًي الْام9143053

215.89هَسَي ًٍْري سيذحسام الذيي9143513

315.72هحوذزادُ زّرا9141603

118.31حيذريِ سيذُ كاطو9130103ِ

217.04سليوي ترٍجٌي گالتتَى9135343

316.81هيرحسيٌي چاًَّي هرضي9143923ِ

116.04صلاري دّج ريحا9136983ًِ

215.37حيذري دستٌائي صادم9130073

314.8صادهياى هْذي9136663

حساتذاري

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 91نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

آهار ٍ ًارتردّا

تاريخ

جـراكيا ٍ ترًاهِ ريسي ضْري

رٍاًطٌاسي ػوَهي

رياضيات ٍ ًارتردّا

زتاى ٍ ادتيات ػرتي

زتاى ٍ ادتيات كارسي

زتاى ٍادتيات اًگليسي

زهيي ضٌاسي

ػوَهي_زيست ضٌاسي

كٌاٍري اطالػات-ضيوي



رضتِ
ضوارُ 

داًطجَ
هؼذل ًلرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 91نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

115.67هتوي هيالد9141413

215.65ّاتلي هجَهرد سجاد9145393

314.48اسالهي ًصرت آتادي پَريا9124923

114.89اتراّيوي سْركرٍزاًي زّرا9123943

214.25ضثاًياى ًَّجاًي سوي9135753ِ

314.15اتَئي هْريسي ػلي9124073

118.22زائري اهيراًي كاطو9133603ِ

217.86رضائي سٌجذًي ًؼيو9133063ِ

317.14تيي خَرهيسي كاطو9127213ِ

117.1سلواًي حسي9135243

216.7ًؼيوي ًگيي9144763

316.18ًَردي كْاداًي كاطو9144933ِ

117.27تيي زادُ سؼيذ9127223ُ

217.12كتاحي دٍلت آتادي احوذرضا9138723

316.7صالحيِ يسدي كْيو9136813ِ

117.52تاهري اهير9126463

216.32جوغ اٍر هرين9128653

316.27دّواًي هحوذآتادي هحوذرضا9132303

118.76دّواًي هحوذاتادي هحثَت9132283ِ

218.41هاسن زادُ ػاطل9139423ِ

318.16ًريوياى هَچٌاًلَ تٌْاز9140663

118.37دّستاًي اردچي كاطو9131383ِ

217.72ًارٍئي ّادي9144333

317.27ضاطري هثارًِ ػليرضا9135553

116.43جؼلري ًصاد ال9128453ِْ

216.1ازادخاًي ضيَا9124603

315.32اضراهي ًائيٌي كائسُ سادات9125083

118.43ًَري آحوذ آتادي ػاطل9229863ِ

218.22پَررضيذي تطراتادي هرين9127573

317.98دّواى دٌَّي ريحا9131693ًِ

116.19ًطت گر تْرٍز9140703

215.89ًٌَئي ضْرًي زّرا9144853

314.93خالذي سردضتي حويذ9130263

115.68خذادٍست سؼيذ9130433ُ

215.07ًاظوي اسلِ اتَاللضل9140063

314.64ؿرية ًَاز ام ليال9138403

117.62خسرٍي هحوذحسيي9130543

217.14خاضؼي ضيريي9130183

315.6جؼلري رًاًي اسي9128363ِ

پصٍّطگري ػلَم اجتواػي- ػلَم اجتواػي

ضيوي ًارتردي

ضيوي هحض

ػلن اطالػات ٍ داًص ضٌاسي

خذهات اجتواػي-ػلَم اجتواػي

اهتصاد صٌؼتي-ػلَم اهتصادي

هذيريت ٍ ترًاهِ ريسي آهَزضي- ػلَم ترتيتي 

ػلَم سياسي

ػلَم ًاهپيَتر

كوِ ٍ حوَم اسالهي

َّاضٌاسي- كيسيي 

كيسيي اتوي هَلٌَلي

كيسيي حالت جاهذ



رضتِ
ضوارُ 

داًطجَ
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1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 91نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

116.2ًياًپَر رضا9140973

215.25هسرػِ آهاتسرگي تٌْام9142333

315.15صلري حاجت آهائي پيواى9137033

117.44ازادي ًصاد ػاطل9124633ِ

217.34زارع زادُ زّرا9150503

317.25ًصيري سرٍي هجيذ9144683

118.66حاجي اتَتراتي زّرا9129003

217.57اًصاري ًگار9126113

317.24ضيرٍاًي كيل اتادي ػاطل9136433ِ

118.68ركَگرزادُ هْذي9133213ِ

218.48ضاياى زّرا9135703

318.02ٍليخاًي زّرا9145363

117.16خالوي زادُ ػلي9130293

214.91ًَري تاب اًاري هحوذ9145023

314.82هسرػِ هالئي هحوذ9142343

117.42دػائي سيذجالل9131263

315.7ًريوي سرٍش9140443

415.65هيرجليلي هحوذهْذي9143833

118.31تاهري هالحسٌؼلي احوذ9126513

217.16ٍكائي كر هحوذ9145303

316.52تلٌذ هْذي9126843

117.43دّواى ًَضيي9131473

216.79هيرزائي هٌَْيِ هْسا9143983

316.38سًَذي كرضاد9135423

118.58خثازاى يسدي زّرا9130383

217.59زارػياى تـذاداتادي هْسا9134393

317.54تيؾ ساززادُ هحوذًصير9128153

117.3هَيذتختيار سؼيذ9143293

216.96ًيٌثخت ًصراتادي ػليرضا9145133

316.79دّواى تٌادًًَي ريحا9131503ًِ

117.89زٍرهٌذ حويذرضا9134633

217.45ًياًي زادُ هحوذ9141023

317.05ًاٍياًي دزًي طاّر9140153ُ

117.62راحتياى پَر هحوذجَاد9132473

216.69ّاضوي تاكوي هرين السادات9145463

316.66هحلَظي كاطو9141573ِ

117.38ضْثازي هٌطادي ضيوا9136243

215.34تْاري هوذم حاًي9126963ِ

314.91اتَطالثي هَام اتاد زّرا9124133

هذيريت جْاًگردي

كيسيي ّستِ اي

هذيريت تازرگاًي

هذيريت صٌؼتي

هٌْذسي ترم

الٌترًٍيي- هٌْذسي ترم 

هذرت- هٌْذسي ترم 

هخاترات- هٌْذسي ترم 

هٌْذسي ضْرسازي

هٌْذسي صٌايغ

هٌْذسي ػوراى

ًرم اكسار- هٌْذسي ًاهپيَتر 

ػلَم خاى-هٌْذسي ًطاٍرزي



رضتِ
ضوارُ 

داًطجَ
هؼذل ًلرتثًِام خاًَادگي ٍ ًام

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 91نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

115.88خالذي سردضتي حاهذ9130253

215.84ضاًري ٍرزًِ هحوذرضا9135583

315.83اًثري هيطاًي سيق اهلل9125603

118.03ياٍري كاطو9145683ِ

217.86ضريلي هْرجردي زّرا9149663

317.71هظلري ضيَا9150213

118.92كتَحي چاًَّي هحوذحسيي9138773

218.35حثيثي هحوذ9129243

317.5حسيٌي دّطيري سيذضْاب الذيي9129653

117.79صلائي هحوذ9136953

216.33تادپا حسيي9126393

315.43خَاجِ پَرتاهي اتادي هْذي9130683ِ

117.64ًَري زّرا9144983

216.95اكرٍؽ هحوذجَاد9125263

316.13تيوَري كاطو9128163ِ

116.77ًذخذائي اليادراًي زّرا9140163

216.54ضجاػي ترجَئي سؼيذ9135783

316.4رٍضي سجاد9133463

116.05طالثي ضوس آتاد ػليرضا9137263

215.61حٌاى زادُ هجتثي9129813

315.55هلي ٍرًَسلادراًي هيالد9143033

115.35رحواى زادُ پيام9132613

215.27حسيي پَر راضي9129373ِ

314.71حاجي ّاضوي هحوذػلي9129103

115.76صالحي سيذ سؼيذ9136733

215.67جؼلري دليگاًي هْرداد9128343

315.42حيذري كرّاد9129953

315.42راّثي دٍراى9132513

117.01دّواى چٌاري هْذي9131653ِ

216.29ػرتياى تٌلطِ السادات9137943

316.16زارػيي ال9134403ِْ

117.95جنالي پاقلعه فهينه9153303

217.72شاكري نريم9153453

317.6حاجي ده ابادي افسانه9153313

117.69حقگونياندهي حنيدرضا9153343

217.58شيباني الهام9153483

317.07ارجنندي نريم9153193

هٌْذسي هؼواري

هٌْذسي هؼذى

ضيوي ًساجي ٍ ػلَم الياف- هٌْذسي ًساجي 

(پَضاى)هٌْذسي ًساجي 

نقاشي عنوني- نقاشي

تربيت بدني و علوم ورزشي

هٌْذسي هٌاًيي

هذيريت هٌاطن خطي ٍ تياتاى-هٌْذسي هٌاتغ طثيؼي

هرتغ ٍ آتخيسداري-هٌْذسي هٌاتغ طثيؼي

هحيط زيست _هٌْذسي هٌاتغ طثيؼي

هتالَرشي صٌؼتي-هٌْذسي هَاد

تٌٌَلَشي ًساجي- هٌْذسي ًساجي


