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میانگین 
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118.21توالئي ياسمن9424973زبان وادبيات انگليسي
216.88نوبهار ساسان9443543زبان وادبيات انگليسي
316.54قرباني نژادفردشيرازي محمدعلي9437763زبان وادبيات انگليسي

119.43محمدنيا محمدعلي9440063زبان و ادبيات عربي
216.71قياسوند اسما9437873زبان و ادبيات عربي
316.25عساكره زينب9435883زبان و ادبيات عربي

118.27نوري احمدآبادي فاطمه9446423زبان و ادبيات فارسي
216.42كريم زاده محيا9438493زبان و ادبيات فارسي
316.35منگلي پور فاطمه9446483زبان و ادبيات فارسي
118.6فتاحي الطال جواد9436823فقه و حقوق اسالمي
218.39رهنوردي فرزانه9431363فقه و حقوق اسالمي
317.87داودي فاطمه9428413فقه و حقوق اسالمي

115.64شمسي مهناز9433823تاريخ
215.35فرازنده جو زهرا9436923تاريخ
315.05خلجي مريم9427973تاريخ

116.7ابراهيمي زرندي مينا9420533آب و هواشناسي
215.75ابوالحسني اله آبادي فاطمه9420663آب و هواشناسي
315.66جوادي بهابادي سيدعباس9425653آب و هواشناسي

116.19شاطري محمدابادي محيا9433153جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
215.6محمدي برنجگاني گلنوش9440223جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
315.41كبيرزاده مژگان9438333جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

116.85مرادي مزرعه نو حديثه9440693جغرافيا و برنامه ريزي شهري
216.43كالنتري پور مهديه9438933جغرافيا و برنامه ريزي شهري
316.18علي بيگي بني زهرا9436173جغرافيا و برنامه ريزي شهري

119.37حكيمي ركن ابادي محمدجواد9427003حسابداري
218.55كريمي عقدا فاطمه9438733حسابداري
318.36محمدي كمال ابادي مژگان9440343حسابداري

118.99يعقوبي محمدعلي9447513حقوق
218.58خواجويي نژاد مجتبي9428053حقوق
318.37ميرجليلي سيماالسادات9442223حقوق

117.45نوري هاشم اباد فاطمه9443603علم اطالعات و دانش شناسي
217.16صابري ريحانه9434183علم اطالعات و دانش شناسي
317.15رجبي الوري مهديه9430213علم اطالعات و دانش شناسي
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117.73شايسته فر فاطمه9433313پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي
217.51موسوي نگين السادات9441783پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي
317.47صالحي زهرا9434443پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي
118.48زارعي منوجان زهرا9432103خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي
217.82ذاكر مرضيه السادات9429873خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي
316.71رضائي راضيه9430633خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي
118.09اقبالي شاه اباد فهيمه9422023تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 
217.65فرحاني عباس9436953تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 
317.41كريمي منجرموئي حسنعلي9438793تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 
118.06جعفري سيريزي فائزه9425313مردم شناسي- علوم اجتماعي 
217.81رمضاني عاطفه9431103مردم شناسي- علوم اجتماعي 
316.93كاظمي سهلواني مريم9438183مردم شناسي- علوم اجتماعي 
117.96جعفري ارژيه زهره9425233اقتصاد صنعتي- علوم اقتصادي
216.51فيضي وجيهه9437363اقتصاد صنعتي- علوم اقتصادي
316.47جاللي پور سمانه9425453اقتصاد صنعتي- علوم اقتصادي

117.81عظيمي نيا مهديه9446403روانشناسي
217.6حسن ابادي محدثه9426493روانشناسي
317.57واعظ فاطمه9443743روانشناسي

117.94ازادي صفورا9421273مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 
217.65گلي فروشاني نيلوفر9439463مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 
317.55دياني كليساني ريحانه9429863مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 
118.98شفيعي پوريا9433643علوم سياسي
218.61ذكري اصفهاني پويا9429913علوم سياسي
318.27يزداني چم حيدري فاطمه9444303علوم سياسي

119.2اقائي فروشاني فاطمه9421913مديريت بازاريابي
218.97سراج وجيهه9432593مديريت بازاريابي
318.89خوش خبراسيكوئي مهديه9428173مديريت بازاريابي
118.99ميرجليلي رضيه السادات9442213مديريت بازرگاني
218.94بهمن يار پريسا9423853مديريت بازرگاني
318.87حسني شكوفه9426543مديريت بازرگاني

118.47امامي عادله9422253مديريت جهانگردي
218.22طباطبائي عقدا گلنازالسادات9435203مديريت جهانگردي
318حاتمي مجومرد شادي9425993مديريت جهانگردي
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118.45سعيدي نيا نوشين9432743مديريت صنعتي
217.59جوادي فاطمه9425643مديريت صنعتي
317.53مازارزاده يزدي سيدكميل9439663مديريت صنعتي

118.5يزدان پناه فرشته9422183مديريت مالي
217.91صراف يزد علي9434613مديريت مالي
317.65قانع عزابادي مطهره9437613مديريت مالي
116.3رفيعي نرگس9431043زمين شناسي
216.16بهمن يار كامبيز9423863زمين شناسي
315.46صابري حسين اباد فاطمه9434203زمين شناسي

117.92همتي حميده9444013عمومي_زيست شناسي
217.29اسدي زارچ نفيسه9421443عمومي_زيست شناسي
316.88عبدالهي معصومه9435733عمومي_زيست شناسي

116.52دهقاني اشكذري زهرا9429613فناوري اطالعات-شيمي
214.71رضائي فاطمه9430723فناوري اطالعات-شيمي
314.45اقاباقري طزرجاني فائزه9421983فناوري اطالعات-شيمي

117.58عليقيان باغ خندان منصوره9436333شيمي كاربردي
217.15جباري شيما9425073شيمي كاربردي
314.96كاظما محبوبه9438073شيمي كاربردي

116.77زارع بنادكوكي بهاره9431593شيمي محض
216.6چاپ زاده عليرضا9425853شيمي محض
315.32شيرواني دنيا9434103شيمي محض

115.79انصاري برزل اباد محدثه9422623هواشناسي- فيزيك 
215.13خادمي آدرگاني فاطمه9427443هواشناسي- فيزيك 
314.35شفيعي شريف ابادي مهسا9433703هواشناسي- فيزيك 

116.88ابراهيمي محمدابادي مائده9420563فيزيك اتمي مولكولي
216.59رجايي فريده9430173فيزيك اتمي مولكولي
315.41ماراني برزاني محمد9439653فيزيك اتمي مولكولي

116.92حاجي سيدجوادي عليرضا9426203فيزيك حالت جامد
216.49خيري حبيب ابادي مهدي9428273فيزيك حالت جامد
316.45آرياني آهو9446493فيزيك حالت جامد

116.67مانديان علي رضا9439703فيزيك هسته اي
214.61محمدي خواه فاطمه9440273فيزيك هسته اي
314.54اميني پريزاد9422453فيزيك هسته اي
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114.37همايي اردكاني سيدمهدي9443993رياضيات و كاربردها
214.24كاظمي دوپالني كيميا9438163رياضيات و كاربردها
314.06فتاحي فرادنبه زينت9436813رياضيات و كاربردها

115.79محمد كوهانستاني حميد9446733علوم كامپيوتر
215.56خيرانديش ساجده9428233علوم كامپيوتر
315.41طالبي نژاد محمدامين9435023علوم كامپيوتر

115.66رضائي راضيه9430643آمار و كاربردها
215.25رضائي تقي ابادي مرضيه9430793آمار و كاربردها
315.22ذوالفقاري علي اباد داوود9429953آمار و كاربردها

117.67دهقان بنادكي سيدمهدي9429043مهندسي متالورژي- مهندسي مواد و متالورژي
217.03ملكي ميثم9441433مهندسي متالورژي- مهندسي مواد و متالورژي
316.84كمالي نادر9439063مهندسي متالورژي- مهندسي مواد و متالورژي

118.47برادران اصفهاني مهدي9423213مهندسي برق
217.72اشتري محمد9421673مهندسي برق
317.59دهقان نيري محمدفاضل9429433مهندسي برق

118.19گودرزي محسن9439473مهندسي شيمي
217.73غفوري ورزنه زينب9436563مهندسي شيمي
317شهرياري محمدحسن9433913مهندسي شيمي
117.88صبوري تفت سپيده9434563مهندسي صنايع
217.3جهرمي سمانه9425823مهندسي صنايع
317.27شجاعي يوسف9433403مهندسي صنايع
118.48غفوري فرد زهره9436553مهندسي عمران
217.64انصاري زينب9422583مهندسي عمران
316.92ميرجليلي ميناالسادات9442263مهندسي عمران

117.1دشتباني كتايونچه مهرداد9428683فناوري اطالعات- مهندسي كامپيوتر
216.79پرچمي عليرضا9424163فناوري اطالعات- مهندسي كامپيوتر
316.09بغيشني ريحانه9423453فناوري اطالعات- مهندسي كامپيوتر
117.31باغ گلشني مرجان9422893نرم افزار- مهندسي كامپيوتر
215.99دهقانزاده بافقي عباس9429493نرم افزار- مهندسي كامپيوتر
315.83كمال الديني عزابادي سيدمرتضي9439043نرم افزار- مهندسي كامپيوتر

116.02رئيسي دشت پائي بهزاد9430003مهندسي معدن
215.82معتمدي محمدحسين9441113مهندسي معدن
315.78اميري افشار9422353مهندسي معدن
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118.73جعفري محمدحسن9425223مهندسي مكانيك
217.45پارسانسب سعيد9424073مهندسي مكانيك
317.2اميري محسن9422393مهندسي مكانيك
116.59رحيم نژاد ساجده9430373مهندسي شيمي نساجي- مهندسي نساجي
215.87رحيم نژاد حامده9430363مهندسي شيمي نساجي- مهندسي نساجي
314.89نامداري خليل اباد مهتا9442983مهندسي شيمي نساجي- مهندسي نساجي
113.9قهاري سه ده محمدرضا9437863مهندسي الياف-مهندسي نساجي
213.64حق جوسانيجي ريحانه9426893مهندسي الياف-مهندسي نساجي
313.55دهقان منشاد ابوالفضل9429253مهندسي الياف-مهندسي نساجي
114.92يزداني قلعه تكي زهرا9444313مهندسي فناوري نساجي-مهندسي نساجي
213.46حكام زاده دانيال9426973مهندسي فناوري نساجي-مهندسي نساجي
313.44نعمت اللهي مسعود9443443مهندسي فناوري نساجي-مهندسي نساجي
116.03ناظمي اشني محمدرضا9442933(پوشاك)مهندسي نساجي 
215.95بهمن پورنجف ابادي مهناز9423843(پوشاك)مهندسي نساجي 
314.86كريمي گوغري بهاره9438783(پوشاك)مهندسي نساجي 

116.53شريعتي فاطمه9433483علوم و مهندسي خاك
215.46رضائي صدرابادي محدثه9430803علوم و مهندسي خاك
315.03قرباني محمد9437703علوم و مهندسي خاك
118.98صالحي موركاني معصومه9434483مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي
216.81خلج ابراهيم9427953مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي
315.67سرافرازي اسفندابادي زهرا9432613مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي
116.51رحيمي رتكي ميالد9430473مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي
215.88مرادي فخرابادي وحيده9440663مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي
315.01دهقان منشادي رقيه السادات9429273مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي
117.57مظلوم شاه زهرا9441093محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي
216.61پوراكرمي ابرقوئي زهرا9424253محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي
315.48دهقان منشادي زهرا9429283محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

118.71بصري عطار مهال9423413مهندسي شهرسازي
218.05شكيبامنش مهدي9433783مهندسي شهرسازي
317.86رضواني اقارضائي هانيه السادات9430913مهندسي شهرسازي

118.72شرافت كسري9433453مهندسي معماري
218.55بهبودزاده فاطمه9423653مهندسي معماري
317.89كاظميان مينا9438213مهندسي معماري
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317.89غورياني مهتاب9436683مهندسي معماري
117.25بذرافشان ابرقوئي محمدرضا9447753علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي
217.02سميعي دريا9447893علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي
316.99خادمي سيدبنادكي نجمه9447823علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي

118.51رنجبرناصرابادي سعيده9431233ارتباط تصويري
218.01ترابي مزرعه ملكي محدثه9424683ارتباط تصويري
317.99كفايتي مهشيد9438903ارتباط تصويري

118.71عاليي يزدي شيوا9436113نقاشي
218.44اوليائي سحر9422683نقاشي
317.77پايداري اردكاني فاطمه9424143نقاشي


