
رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

951غالمی پورآهنگراننجمهآمار و کاربردهاعلوم1

952شاه میرزاییلیالآمار و کاربردهاعلوم2

953حسینیمهدیهآمار و کاربردهاعلوم3

951رضایی حسین آبادیزهراریاضیات و کاربردهاعلوم4

952ریحانی اشکذریزهراریاضیات و کاربردهاعلوم5

953طاهرپورمیناریاضیات و کاربردهاعلوم6

954کریمی رامشهزهراریاضیات و کاربردهاعلوم7

951مکارمنعیمهزمین شناسی علوم8

952خوشحال زادهبهاره زمین شناسی علوم9

951طبیبیانفاطمهزیست شناسیعلوم10

952دهقان بنادکیزینبزیست شناسیعلوم11

951میرحسینیشیماسلولی مولکولیعلوم12

952منشی زاده اشکذریکیمیاسلولی مولکولیعلوم13

951وائلیاحمدشیمی کابردیعلوم14

952معصومیسحرشیمی کابردیعلوم15

951امیرزادهفاطمه شیمی محضعلوم16

951دره زرشکیفاطمهعلوم کامپیوترعلوم17

952انوریزهراعلوم کامپیوترعلوم18

951احمدیجوادفیزیکعلوم19

952یزدانیحمیدرضافیزیکعلوم20

953رفیعیمهرانفیزیکعلوم21

954ستوده خیرآبادیمیثم فیزیکعلوم22

955نوری خضرآبادعاطفه فیزیکعلوم23

951صبوحی گلکارزینبپژوهشگری اجتماعیعلوم انسانی24

952زارع کمالیزهراپژوهشگری اجتماعیعلوم انسانی25

951میدان دلمحمدجوادتاریخعلوم انسانی26

952خاورعلیرضاتاریخعلوم انسانی27

951شورابی مزرعه اخوندسمیهتعاون و رفاه اجتماعیعلوم انسانی28

951طوفانی کوپاییهاجرجغرافیاعلوم انسانی29

952شیخیپرنیانجغرافیاعلوم انسانی30

953سعیدخرزوقیخدیجهجغرافیاعلوم انسانی31

(98-97 درصدبرتر تا پایان سال تحصیلی 5)لیست دانشجویان ممتاز 
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954کیانی مهابادیبهنازجغرافیاعلوم انسانی32

951زعیم حسینی اناریحامدحسابداریعلوم انسانی33

952پورشمسی بندرابادطاهرهحسابداریعلوم انسانی34

951منصوریمهدیهحقوقعلوم انسانی35

952پورفرزینزهراحقوقعلوم انسانی36

951محرابی نسترن روان شناسیعلوم انسانی37

952آل محمد خیر ابادیسیده فاطمهروان شناسیعلوم انسانی38

953بهاریزهرا  روان شناسیعلوم انسانی39

951چارباقرمرجانزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی40

952عصفوریرضوانزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی41

951حکیم نیامریمزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی42

952درزادهنعمانزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی43

951حاجی محمدیزهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی44

951طهوریالههعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی45

952نیکوکارانفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی46

951اسدی طلبفاطمه علوم اقتصادیعلوم انسانی47

952شیخ علیشاهیملیحه سادات علوم اقتصادیعلوم انسانی48

951صبریفایزهعلوم تربیتیعلوم انسانی49

952شیداییاسماعلوم تربیتیعلوم انسانی50

953میر آقاییامینه ساداتعلوم تربیتیعلوم انسانی51

951زارعمطهرهعلوم سیاسیعلوم انسانی52

952علیزاده علی ابادوزیرحمیدهعلوم سیاسیعلوم انسانی53

953جعفری ونکفاطمهعلوم سیاسیعلوم انسانی54

951عزیزیسمیرا علوم ورزشیعلوم انسانی55

952حسینی دربرزیسیدعلیعلوم ورزشیعلوم انسانی56

951پورابراهیمیملیحهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی57

952طاهرنژادجوزمسمانهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی58

951دهقانفاطمهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی59

952عاقلی حاجی ابادیمریممدیریت بازرگانیعلوم انسانی60

951صادقی شاهدانیحسینمدیریت جهانگردیعلوم انسانی61

952فقیه احمدابادیصدرامدیریت جهانگردیعلوم انسانی62

951میراتشی یزدیسیده مهشیدمدیریت صنعتیعلوم انسانی63



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

952اقازاده بافقمیترامدیریت صنعتیعلوم انسانی64

951کوه کنمیالدمدیریت مالیعلوم انسانی65

952کمری زادهمحمدرضامدیریت مالیعلوم انسانی66

951جعفری نعیمیفاطمهمردم شناسیعلوم انسانی67

952وفایی نسبفاطمهمردم شناسیعلوم انسانی68

951جوان رضامهندسی برقفنی و مهندسی69

952کرمی چاه انجیری سجادمهندسی برقفنی و مهندسی70

953وزیری سرشک محمدابراهیممهندسی برقفنی و مهندسی71

954جباری مهدیمهندسی برقفنی و مهندسی72

951صادقی ریحانهنرم افزار- مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی73

952غفوری پور ریحانهنرم افزار- مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی74

953محمدی امیرحسیننرم افزار- مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی75

954ایت اللهی سیدارمیننرم افزار- مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی76

951حیدری بندرابادی علیرضا-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی77

952اسکندری نژاد سارا-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی78

953کرمی محمد-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی79

951صالحیپوریامهندسی شیمیفنی و مهندسی80

951فالح باغمورتینیالهام مهندسی صنایعفنی و مهندسی81

952یوسفی فری آبادیریحانه مهندسی صنایعفنی و مهندسی82

953حکیمیان فرزهرا مهندسی صنایعفنی و مهندسی83

951رحیمیبهناممهندسی عمرانفنی و مهندسی84

952کریمی میمونهسجادمهندسی عمرانفنی و مهندسی85

953کریمی میمونهصابرمهندسی عمرانفنی و مهندسی86

954کوثریمهدیهمهندسی عمرانفنی و مهندسی87

951براتی بلداجیصادقمهندسی معدنفنی و مهندسی88

952محسنیاحمدرضامهندسی معدنفنی و مهندسی89

953خانی پرکیمحمدرضامهندسی معدنفنی و مهندسی90

954طبایی شمسیسیدمصطفیمهندسی معدنفنی و مهندسی91

951حاجی بابای نیانیلوفرمهندسی مکانیکفنی و مهندسی92

952ابوالحسنیعلیمهندسی مکانیکفنی و مهندسی93

953کمالیمحمد جوادمهندسی مکانیکفنی و مهندسی94

954شادکامیپوریا مهندسی مکانیکفنی و مهندسی95
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955نساییانمهدیمهندسی مکانیکفنی و مهندسی96

951انتظاریزهره مهندسی نساجیفنی و مهندسی97

951منصوریان فاطمهارتباط تصویریمعماری98

951صالحیان دهکردی بهنوشمهندسی شهرسازیمعماری99

951میرزایی پورمیبدی فاطمهمهندسی معماریمعماری100

952گهرفر زینبمهندسی معماریمعماری101

951کرباسی عامل نیلوفرنقاشیمعماری102

951نصیریان مهدیعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی103

951مهیازاده صدیقهعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی104

951منوچهری نیا خوش نازمدیریت مناطق خشک و بیابانیمنابع طبیعی105

951بصیری جهرمیمحمد روانشناسیپردیس مهریز106

951پور محمد علی هدشسعیدکامپیوترپردیس مهریز107

951کمالی زارچمهال مدیریتپردیس مهریز108


