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118.86اصل رزاق رازليقي فاطمه9231393زبان وادبيات انگليسي
217.24سيف مريم9244543زبان وادبيات انگليسي
316.74عسكري كيميا9258423زبان وادبيات انگليسي

118.1بابائي نگاره9232923زبان و ادبيات عربي
217.77درزاده صديق9239223زبان و ادبيات عربي
317.38حسني صنعتگر فهيمه9237163زبان و ادبيات عربي

118.15عمادي جوزم زينب السادات9250053زبان و ادبيات فارسي
217.91مقيمي طاحونه مرضيه9250453زبان و ادبيات فارسي
316.47زارع بنادكوكي نجمه9242583زبان و ادبيات فارسي
119.09نيك زر نيكو9249673فقه و حقوق اسالمي
217.79باغستاني عزيزه9233113فقه و حقوق اسالمي
317.63افضلي مقدم ستاره9231543فقه و حقوق اسالمي

118.62پورچيت ساز فرزانه9234833تاريخ
218.39پاكزاد زهرا9234523تاريخ
318.39فالح تفتي زينب9247133تاريخ

116.26شيخ زاده طزنجي طيبه9245693آب و هواشناسي
215.98رئيسي فرادنبه زهرا9242263آب و هواشناسي
315.79موسوي فرشته السادات9248923آب و هواشناسي

116.95خنيده فاطمه9238773جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
215.9محمديان رقيه9248363جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
315.07ميراحمدي هفت پيري شكوفه9249063جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

118.35عطاردي زهرا9246723جغرافيا و برنامه ريزي شهري
218.24ستوده فرناز9243773جغرافيا و برنامه ريزي شهري
315.8صدري سوادجاني ياسين9246143جغرافيا و برنامه ريزي شهري

118.94خاشعي زهراسادات9238103حسابداري
218.37موسوي فاطمه السادات9248913حسابداري
318.34حسيني الهه السادات9237253حسابداري

118.62رفيعي طالخونچه اعظم9241983علم اطالعات و دانش شناسي
218.49زارع خورميزي سحر9242743علم اطالعات و دانش شناسي
317.69رايگان نجمه9240923علم اطالعات و دانش شناسي

116.24رفوگر سيدمحمد9241863پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي
215.96ناصري فرد طاهره9249383پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي
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315.51ميرجليلي مهديه9249173پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي
117.75برزگري بنادكوكي محمدحسين9233663خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي
217.2تيموري آسفيچي مرجان9266543خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي
316.89اسماعيلي نژاد مهديه9231353خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي
117.56جعفري قورتاني مرجان9235873تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 
217.48رضائي نرگس9241683تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 
317.42محترمي ابوالفضل9248203تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 
117.06بابائي راحيل9232893مردم شناسي- علوم اجتماعي 
217.06خواجه تاج يزدي الهه9238803مردم شناسي- علوم اجتماعي 
317.04حالجي قهي مهديه9237713مردم شناسي- علوم اجتماعي 
116.8غالمي خرانق آرزو9246963اقتصاد صنعتي- علوم اقتصادي
216.79علي شيري اميرحسين9246803اقتصاد صنعتي- علوم اقتصادي
316.57مكي مهال9248683اقتصاد صنعتي- علوم اقتصادي

117.99شايق الميرا9244843روانشناسي عمومي
217.71جليلي پري ناز9236163روانشناسي عمومي
317.43شاكري حسين آباد فهيمه9244663روانشناسي عمومي

117.35دهقاني نجم آبادي فرشته9240653مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 
216.73مهرنهاد سمانه9249043مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 
316.55دهقاني اشكذري فائزه9240353مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 
118.71پاكزادمقدم سيدعلي9234533علوم سياسي
218.18آتشي دهشيري فائزه السادات9230313علوم سياسي
317.86كرمي مرضيه9247743علوم سياسي

119.75اسمعيلي مهدي آبادي حميده9231343مديريت بازرگاني
219.48حق بين عاليه9237613مديريت بازرگاني
319.19مهدور هنگامه9248983مديريت بازرگاني

118.72هرداني فرنوش9249793مديريت جهانگردي
218.03زحمت كش سردوراهي مهديه9243413مديريت جهانگردي
317.15عبدلي مريم9246563مديريت جهانگردي

117.59برزگربفروئي فائزه9233583مديريت صنعتي
217.46موحدي فر حانيه9248873مديريت صنعتي
317.41علي مندگاري ساجده9246813مديريت صنعتي

116.4سلطاني علي آبادي عاطفه9244133زمين شناسي
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215.13دامكي علي آباد هانيه9239033زمين شناسي
314.72كهدنارويي هانيه9251463زمين شناسي

117.81اولياء فرزانه9232653عمومي_زيست شناسي
216.56كالنتري دوالب حميده9251403عمومي_زيست شناسي
316.29اميرپور مهرناز9232173عمومي_زيست شناسي

116.42محمودي آرام9251603فناوري اطالعات-شيمي
214.84بامسي ياسمن9233363فناوري اطالعات-شيمي
314.5رشيدي طاشكوئي مريم9241533فناوري اطالعات-شيمي

116.51عابدي مائده9250773شيمي كاربردي
215.94رفيعي مريم السادات9241943شيمي كاربردي
315.16ال داود سيده پگاه9231863شيمي كاربردي

117.08دهقان چنار سارا9239813شيمي محض
215.78قائم محمدي ابرقوئي زينب السادات9251163شيمي محض
315.43جليلي بهابادي نعيمه9258003شيمي محض

114.89صدرآرا سامان9250623هواشناسي- فيزيك 
214.84صديقي قلعه آقائي نفيسه9250643هواشناسي- فيزيك 
314.65اسدي جونقاني مريم9231123هواشناسي- فيزيك 

116.38پناهي محمدحسين9234693فيزيك اتمي مولكولي
215.33زارعي فر فائزه9243273فيزيك اتمي مولكولي
315.01جهانگيري نگار9236483فيزيك اتمي مولكولي

116.35شريفي ولداني مرضيه9245253فيزيك حالت جامد
215.85كرمي مهديه9251313فيزيك حالت جامد
315.27طريقتي فر علي9250743فيزيك حالت جامد

117.19زماني حامد9243483فيزيك هسته اي
216.23قليزاده چاورچي افسانه9251203فيزيك هسته اي
315.88نوري لنجان نوكابادي راضيه9252083فيزيك هسته اي

116.2يوسفي وحيد9253243رياضيات و كاربردها
214.96مهراب يزدي مريم9253043رياضيات و كاربردها
314.46عبداللهي محمدصادق9252453رياضيات و كاربردها
115.56راست كردار مهسا9240843(كهاد رياضي)رياضيات و كاربردها 
215.34ذاكري هرندي فائزه9240743(كهاد رياضي)رياضيات و كاربردها 
315.11اركيا سمانه9230903(كهاد رياضي)رياضيات و كاربردها 
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117.17دوست حسيني فاطمه9239483علوم كامپيوتر
216.76قائمي دره الهه9252673علوم كامپيوتر
316.16كاظميني اعظم9252763علوم كامپيوتر

116.01يزداني خاطره9253223آمار و كاربردها
215.2صحت بين آبادي فاطمه9252363آمار و كاربردها
314.33رضائي خولنجاني عاطفه9241733آمار و كاربردها
118.03قاضي عسكري نائيني فرزاد9254253متالورژي صنعتي- مهندسي مواد
217.38اسمعيل خانيان اميرحسين9231313متالورژي صنعتي- مهندسي مواد
317.01احمدي الهه9230393متالورژي صنعتي- مهندسي مواد
117.89فضائل اردكاني حميده السادات9254103الكترونيك- مهندسي برق 
216.67يزدان پناه جزي زهرا9256513الكترونيك- مهندسي برق 
316.39نوريان فركوش فاطمه9319003الكترونيك- مهندسي برق 
117.12ياوري محمدعلي9256493قدرت- مهندسي برق 
217.09مهرابي محسن9255663قدرت- مهندسي برق 
316.97استبرقي ابوالفضل9231043قدرت- مهندسي برق 
117.9رباطيان امين9240933مخابرات- مهندسي برق 
216.04پوريه فاطمه السادات9235013مخابرات- مهندسي برق 
315.55دهقاني فيروزآبادي ابوالفضل9240553مخابرات- مهندسي برق 

118.65رجبي قلعه داري فاطمه9241023مهندسي شيمي
217.91شكراللهي ميالد9245403مهندسي شيمي
317.72روستا محسن9242143مهندسي شيمي
118.38جاللي زهره9236103مهندسي صنايع
218.31اعالئي ورنوسفادراني اميرمحمد9231413مهندسي صنايع
318.19اماميان پري ناز9232083مهندسي صنايع
118.24جاللي زهرا9236093مهندسي عمران
218.11ابراهيمي فاطمه9230013مهندسي عمران
317.9زمرديان علي9243523مهندسي عمران

118.2محمدي احمدآبادي الهه9255073مهندسي فناوري اطالعات
217.19رمضانخاني فهيمه9242023مهندسي فناوري اطالعات
316.47دهقاني سانيج علي9240523مهندسي فناوري اطالعات

118.26آزادخواه ليال9230953نرم افزار- مهندسي كامپيوتر
217.66برخورداري الهام9233533نرم افزار- مهندسي كامپيوتر
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317.18صابري نژاداناري محدثه السادات9245933نرم افزار- مهندسي كامپيوتر
116.23شرافت متين9245073اكتشاف معدن- مهندسي معدن 
216محمدي حامد9255003اكتشاف معدن- مهندسي معدن 
314.57رحيمي محمدمهدي9241283اكتشاف معدن- مهندسي معدن 
116زارعي مجيد9243223فرآوري مواد معدني- مهندسي معدن 
215.02يزداني بيوكي آرمين9256553فرآوري مواد معدني- مهندسي معدن 
314.12فرامرزپوردارزيني امير9254013فرآوري مواد معدني- مهندسي معدن 
116.87حيدري مصطفي9237903مكانيك سنگ- مهندسي معدن 
215.56سليماني ديزيچه حامد9244353مكانيك سنگ- مهندسي معدن 
314.67باقرزاده علي9233233مكانيك سنگ- مهندسي معدن 

117.82خراساني اناري علي9238443مهندسي مكانيك
217.48محمدي فرزاد9255033مهندسي مكانيك
317.24تجمليان عطيه9235233مهندسي مكانيك
118.23احمدي دهقي امير9230543تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي
216.85ظفري معصومه9253583تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي
316.31امامي نجف ابادي ملك9232073تكنولوژي نساجي- مهندسي نساجي
117.9قهاري سيداميرحسين9254373شيمي نساجي و علوم الياف- مهندسي نساجي 
216.78لقائي خولنجاني ميناسادات9254873شيمي نساجي و علوم الياف- مهندسي نساجي 
316.27غالمرضائي علي9253903شيمي نساجي و علوم الياف- مهندسي نساجي 
116.49بطحائي سيدمحمدصادق9233863(پوشاك)مهندسي نساجي 
215.2كارگرحاجي ابادي مرجان9254433(پوشاك)مهندسي نساجي 
314.85قدوسي نفيسه9254283(پوشاك)مهندسي نساجي 

117.19نسرين منشادي محدثه السادات9257113علوم خاك-مهندسي كشاورزي
216.42حميديان هانيه9237743علوم خاك-مهندسي كشاورزي
315.7زارع زاده مهريزي مژگان9242873علوم خاك-مهندسي كشاورزي

116.01دهقان نيري نرگس9240203مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي
215.11پورخليلي مجومردي مطهره9234863مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي
313.52قبله سيده فاطمه9256813مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي
117.04حسني رنجبر فايزه9237143مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي
216.32نگهبان وحيده9257123مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي
316.25احمدي مهشيد9230473مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي
117.63شمس نجاتي مليحه9245493محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي
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217.33مهديان زاده فريده9257043محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي
317.1ابراهيمي شاه آبادي حسنيه9230063محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

118.23دادخواه علي9239013مهندسي شهرسازي
217.88سلسبيليان پگاه9244053مهندسي شهرسازي
317.51بهرامي صادق9234123مهندسي شهرسازي

118.41حسن زاده هما9237073مهندسي معماري
218.2طباخ پورنصرابادي نجمه9257213مهندسي معماري
318.1گلدانساز فاطمه السادات9257343مهندسي معماري

118.49تيغ بندجنگلي فاطمه9260713علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي
218.26نيك نام عليرضا9261173علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي
317.86بيك خورميزي آرزو9260693علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي

118.22كارگران اردكاني مليحه9261033نقاشي عمومي- نقاشي
217.44خليلي نگين9229283نقاشي عمومي- نقاشي
317.17ابراهيمي دهشيري فاطمه9260633نقاشي عمومي- نقاشي


