
هؼسل ولرتثًِام ذاًَازگي ٍ ًامضوارُ زاًطجَرضتِ

117.59ذسرٍي تالسي راضي9327173ِ

217.56صاًؼي ًسين9333923

316.78هغاًي رحيوي فريثا9340523

116.39ورزاتازي هحوسجَاز9337903

215.74هحوسي ذًَساروي فاطو9339563ِ

315.14ًظري رٍيا9342443

117.25رفيؼي تلساجي اورم9330113

216.38ًافِ وطاى فرز سىي9342113ٌِ

315.42زّطيري ػلي9328163ِ

117.11رحيوي ػلي9329353

216.51ػسيسي تْسازفرخ سجاز9335323

315.70هالئي همثلي هحوسػلي9340713

119.05هَهٌي ػلي9341353

218.00حاتوي الَلرُ اًيس9325333ِ

316.88ػثاسياى فاطو9335073ِ

118.50رضائياى زازُ زّرا9329863

217.72تمياى ػواًي ال9324083ِْ

317.63هويسي سؼيس9340863ُ

119.94صوسي ضاُ اتاز فاطو9334263ِ

219.28ذَاجِ ذليلي ًسا9327353

318.71هسيسي طَتي9340143

118.27گلٌارتاجگاًي فاطو9338923ِ

218.05فالحي پري ًاز9336693

317.91يغوائي زّرا9343253

116.03وسذسائي اليازراًي هيٌا9337873

215.11فرزٍسي گلستاًي فاطو9336373ِ

315.09فتحي فرضت9336163ِ

118.43ّاضن تيىي زّرا9342923

218.28هَسَي ًسٍضي هْسي9341293ِ

318.18احوسپَرهثاروِ الْام9320223

115.34ًظري زّرا9342453

215.33ضيرهحوسي تْازراى فاطو9333523ِ

315.04احوسي تاصري زّرا9320273

117.97گلطي زّرا9338903

217.81هيرلَحي ٍحيسُ سازات9341913

317.32اٍليا زّرا9322143

116.39حسيي پَر ساجس9325833ُ

215.79هجيري ذَزاًي ػطي9339213ِ

315.76ايسزي تيساًي زيٌة9322223

زتاى ٍ ازتيات فارسي

1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 93نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

آهار ٍ وارترزّا

تاريد

جغرافيا ٍ ترًاهِ ريسي رٍستايي

جغرافيا ٍ ترًاهِ ريسي ضْري

حساتساري

حمَق

رٍاًطٌاسي ػوَهي

رياضيات ٍ وارترزّا

زتاى ٍ ازتيات ػرتي

زتاى ٍازتيات اًگليسي

زهيي ضٌاسي
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1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 93نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

117.00فالح زازُ اترلَئي هحثَت9336583ِ

216.95ضتاتي فرزا9332803ًِ

316.55سثيؼي ضْال9331743

116.51غضٌفري فاطو9335843ِ

216.15جَوار فاطو9325093ِ

315.68جاًمرتاى فاطو9324343ِ

116.20تاجيىي زّرا9323893

215.44صالحي رزٍُ زّرا9333873

314.95اٍليائي سوي9322153ِ

116.26جؼفري جسُ ػاطف9324553ِ

216.00اسحالي چالطتري هيٌا9320683

315.18ضاُ زيسي هَلَز9332633

119.10هؼرٍفي هليح9340473ِ

219.02هَسَي سيسُ ذسيج9341153ِ

317.31آش هرين9320573

118.36پارسي پَر ًگار9323343

216.63جؼفري تفتي هْسيِ السازات9324543

316.34حسيٌي ًسة هٌيرُ السازات9326313

118.22اهيٌي زّرا9321883

217.75طالثي وْسٍئي افسا9334423ًِ

316.97اتَئي هْريسي زّراالسازات9320103

116.52حسيٌي فتح اتازي ّاًيِ السازات9326183

216.51ضرػياتي ٍزيري ليال9332873

316.20پَريَسفي هٌْاز9323803

118.18لرلچياى زّرا9337293

217.64ػاتسي هحوساتاز زّرا9334813

316.75لاًغ هرلصًَي زّرا9337123

118.20ّاضوي زازُ فاطو9342983ِ

217.50ػارفي هحسث9334873ِ

316.60زضتي رحوت اتازي فاطو9328013ِ

119.16احوسي جَزهي فاطو9320303ِ

218.73تىليفي زّرا9324093

318.42زارع زرزيٌي فاطو9331043ِ

118.18ضيراًياى زّرا9333493

218.14زستجرزي فرٍزًس9327873ُ

317.31يَسفي گَرتي حسيي9343353

115.77حج فرٍش ػطي9325603ِ

215.00ّسار فاطو9343043ِ

314.34فتَحي تافمي الْام9336193

التصاز صٌؼتي-ػلَم التصازي

ػوَهي_زيست ضٌاسي

فٌاٍري اطالػات-ضيوي

ضيوي وارترزي

ضيوي هحض

ػلن اطالػات ٍ زاًص ضٌاسي

پصٍّطگري ػلَم اجتواػي- ػلَم اجتواػي

ذسهات اجتواػي-ػلَم اجتواػي

تؼاٍى ٍ رفاُ اجتواػي- ػلَم اجتواػي 

هرزم ضٌاسي- ػلَم اجتواػي 

هسيريت ٍ ترًاهِ ريسي آهَزضي- ػلَم ترتيتي 

ػلَم سياسي

ػلَم واهپيَتر
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1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 93نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

115.99ضيد ػليطاّي ًجو9333413ِ

215.32رفيؼي ػمسا زّرا9330133

315.16هْاتازي ارزستاًي هْسا9341403

217.51هيرسيسي تفت هرين السازات9341863

317.38ياٍري هْرًاز9343163

417.25وارزاري زّرا9337533

116.15ًجفي هرين9342203

214.27اهيٌي جًَماًي فائس9321913ُ

313.91سليواًپَرترٍجٌي هْطاز9332253

116.20ضاطرياى هحوسي حَري9332523ِ

215.20جاللي حثية اتازي هحوس9324793

314.51ضياسي زّرا9333353

116.18حسيٌي سيساتَالماسن9325943

214.64هْراييي ػلي9341493

314.10لاسوي سحر9336883

116.73ضجاػي سؼيس9332813ُ

215.43ػرب جؼفري هحوساتازي پريسا9335233

315.14ذَش ذثراسيىَئي هصگاى9327463

118.41رايگا فريس9329123ُ

218.38فرلاًي الِ اتازي فْيو9336423ِ

318.12هحوَزي پٌسري هحوسصالح9339683

119.34فررزاز حسيث9345263

218.66هٌتي گاٍوص ًاّيس9340963

318.43لاًغ هرين9337073

118.38گل رساى هحوسرضا9338793

217.70ازازي هحوسرضا9320563

317.67فالح هْرجرزي فاطو9336613ِ

118.21تْطتي فْازاى افسا9323053ًِ

217.67هؼيي زازُ هحوسهْسي9340503

317.38ػاهري پيام9334973

119.46ػميلي سيسػلي9335563

219.35ػثسالحسيٌي هرين9335083

318.53زّماى تٌازوي فاطو9328223ِ

119.28رضاپَرسرهستاًي هٌيص9329873ُ

119.28ضيراًي هحوسجَاز9333473

318.03زرُ ضيري زّرا9327823

118.41سؼازت فاطو9331933ِ

218.35اوثري پرزيس9321423

318.29اذًَسزرزيٌي هصطفي9320463

هسيريت جْاًگرزي

ػلَم ٍ هٌْسسي ذان

فمِ ٍ حمَق اسالهي

َّاضٌاسي- فيسيه 

فيسيه اتوي هَلىَلي

فيسيه حالت جاهس

فيسيه ّستِ اي

هسيريت تازارياتي

هسيريت تازرگاًي

هسيريت صٌؼتي

هسيريت هالي

هٌْسسي ترق

هٌْسسي ضْرسازي
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1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 93نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

117.22جثاري له زّرا9324403

217.07هؼتوسي ساغر9340433

316.95حميري هيثسي فاطو9326373ِ

118.09هميوي فيرٍزاتاز فاطو9340613ِ

217.81ضرتت زار فاطو9332863ِ

317.48رحيوي هرين9329363

118.99جؼفري ػليرضا9324503

218.00زّماى ًيري سْيل9328603

317.23زراػتي ضوس اتازي هحوس9331323

116.45رضائي صسراتازي زيٌة9329743

215.36گراهي فرزا9338763ًِ

314.91گل هحوسي ضَروي فائس9338823ُ

116.45ػاهري تافمي اهيرػلي9334983

215.83يَسفياى ضْرضا ًاّيس9343373

315.49زضتي رحوت اتازي زّراالسازات9327983

116.59ضوسي هحوس9333243

216.17ػليپَر هسؼَز9335693

314.98ػيسي هحوس9335813

118.13پرّيسگار هْسا9323453

217.97ػليجاى زازُ زّرا9335703

317.68ًرَزي زازُ هْسي9342263ِ

118.82اهجسي هٌص حسيي9321693

218.54اتَئي هْريسي هجتثي9320133

318.25وريوي تٌازوَوي زّر9338213ُ

117.34حسيٌي صثاؽ فاطوِ السازات9326173

216.73هسلوي اهيراًي سوا9340233ًِ

316.31ليراٍي هؼصَه9339033ِ

115.12زّماى چٌاري زّرا9328293

115.12هطرلي فاطو9340353ِ

314.28زوي زازُ لريِ ػلي ًَيس9331393

116.38وريوي ػمسا ًجو9338273ِ

215.89واظوي زّمي زّرا9337713

315.29ذسازازسريسزي ّاًي9327053ِ

117.38ورين پَر هحسي9338003

217.32ضىَري زّالاًي هصطفي9333193

317.13تْورزي ضريف اتاز ترزيا9323083

114.71هْرآرا هْسي9338863ِ

214.45الائي جطَلاًي فائس9321263ُ

313.59حيسري ذَراسگاًي هرين9326683

هٌْسسي هىاًيه

هٌْسسي ضيوي

هٌْسسي صٌايغ

هٌْسسي ػوراى

فٌاٍري اطالػات-هٌْسسي واهپيَتر

ًرم افسار- هٌْسسي واهپيَتر 

هٌْسسي هؼسى

هٌْسسي هؼواري

هسيريت هٌاطك ذطه ٍ تياتاى-هٌْسسي هٌاتغ طثيؼي

هرتغ ٍ آتريسزاري-هٌْسسي هٌاتغ طثيؼي

هحيط زيست _هٌْسسي هٌاتغ طثيؼي

هتالَرشي صٌؼتي-هٌْسسي هَاز

هٌْسسي الياف-هٌْسسي ًساجي
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1393-94 کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی 93نفرات اول تا سوم ورودی 

آب ٍ َّاضٌاسي

115.39اسواػيلي ًيسياًي ًجو9320953ِ

214.46حيسري زستٌائي ػلي9326703

313.95ضْاتي ذطه اتاز حثيث9333273ِ

114.03رحواًي پريسا9329263

213.58هرتاري ّاًي9339743ِ

313.13هيرزائي هٌصَر9341783ُ

118.51ابيارپىر عاطفه9353663

217.80حايرياه اردكاوي نسگاه9353813

317.57علي عسكري سهيلاالسادات9354043

117.50حنيدىود انيه9353833

217.40جعفري وجف ابادي زهرا9353773

316.97وحىي اردكاوي الهام9354233

هٌْسسي فٌاٍري ًساجي-هٌْسسي ًساجي

هٌْسسي هٌسَجات صٌؼتي-هٌْسسي ًساجي

وقاصي عنىني- وقاصي

علىم زيستي ىرزش-علىم ىرزصي


