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118.49بصيري جهرمي محمد9548383روانشناسي
218.06دهقان بنادكي يگانه9531823روانشناسي
317.89ميرباقري فيروزاباد معصومه9545123روانشناسي

119.35كمالي زارچ مهال9542073مديريت بازرگاني
218.57بهرادفر اميررضا9526853مديريت بازرگاني
318.2خورشيدي محمد9530913مديريت بازرگاني

116.3پورمحمدعلي هدش سعيد9527413مهندسي كامپيوتر
215.67محمدي عزيزابادي اميرحسين9543203مهندسي كامپيوتر
314.83يزدان شناس رضا9547113مهندسي كامپيوتر

118.92عصفوري رضوان9538863زبان وادبيات انگليسي
218.58عظيمي مظاهر9538883زبان وادبيات انگليسي
318.39ميرجليلي فاطمه9545173زبان وادبيات انگليسي

117.1درزاده نعمان9531233زبان و ادبيات عربي
216.84حكيم نيا مريم9530043زبان و ادبيات عربي
316.82زارع اقبال ابادي مهديه9534213زبان و ادبيات عربي

118.45حاجي محمدي زهرا9529293زبان و ادبيات فارسي
216.74اكرمي ابرقويي زهرا9525473زبان و ادبيات فارسي
315.96نوري امامزاده رويا9546453زبان و ادبيات فارسي
117.06طاهرنژادجوزم سمانه9537823فقه و حقوق اسالمي
217.05پورابراهيمي مليحه9527243فقه و حقوق اسالمي
316.6اقايي مزرعه نو الهه السادات9525323فقه و حقوق اسالمي

117.84ميدان دل محمدجواد9545033تاريخ
216.85خاور عليرضا9530543تاريخ
314.81واحدي مباركه زهراسادات9546573تاريخ

118.16طوفاني كوپايي هاجر9538043جغرافيا
217.71شيخي پرنيان9536683جغرافيا
317.36سعيدخرزوقي خديجه9535443جغرافيا

118.74زعيم حسيني اناري حامد9534843حسابداري
218.53يعقوبي زاده سيما9547223حسابداري
318.12نبيي محمدامين9545943حسابداري

119.26پورفرزين زهرا9527383حقوق
219.11موسوي مهديه السادات9544743حقوق
318.95منصوري مهديه9544523حقوق
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118.76نيكوكاران فاطمه9546563علم اطالعات و دانش شناسي
217.68طهوري الهه9538113علم اطالعات و دانش شناسي
317.21ساالري مريم9535103علم اطالعات و دانش شناسي

117.43زارع كمالي زهرا9534593پژوهشگري اجتماعي
216.92فرخي مهر فاطمه9539993پژوهشگري اجتماعي
316.83طايفي نصرابادي مصطفي9537883پژوهشگري اجتماعي

116.94شورابي مزرعه اخوند سميه9536483تعاون و رفاه اجتماعي
216.19دره زرشكي مهديه9531323تعاون و رفاه اجتماعي
316.11دهقان بنادكي فاطمه9531783تعاون و رفاه اجتماعي

116.94وفايي نسب فاطمه9546693مردم شناسي
216.53دهقاني مسلم9532233مردم شناسي
316.51ناظمي مزرعه شوري مايده9545853مردم شناسي

119.65اسدي طالب بيگي فاطمه9524633علوم اقتصادي
217.14شيخ عليشاهي مليحه السادات9536653علوم اقتصادي
316.54وطن خواه عاطفه9546653علوم اقتصادي

118.89محرابي نسترن9542833روانشناسي
218.77ال محمدخيرابادي سيده فاطمه9525533روانشناسي
317.95بهاري زهرا9526843روانشناسي

118.64صبري فايزه9537203علوم تربيتي
218.27ازادمنش زهرا9524433علوم تربيتي
317.95شيدايي اسما9536713علوم تربيتي
117.6زارع مطهره9534163علوم سياسي
217.49شهدادزيي شعيب9536523علوم سياسي
317.24شمس پور كيوان9536453علوم سياسي

118.51دهقان فاطمه9531663مديريت بازرگاني
218.48عاقلي حاجي ابادي مريم9538323مديريت بازرگاني
317.53جعفري زهرا9528343مديريت بازرگاني

117.82صادقي شاهداني حسين9536973مديريت جهانگردي
217.7حكيميان زهرا9530083مديريت جهانگردي
317.18فقيه احمدابادي صدرا9540163مديريت جهانگردي

118.43ميراتشي يزدي سيده مهشيد9545053مديريت صنعتي
218.42اقازاده بافق ميترا9525243مديريت صنعتي
318.39خيرانديش فاطمه9531043مديريت صنعتي
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118.99كوه كن ميالد9542223مديريت مالي
217.79قلي پورقوچاني فاطمه9540943مديريت مالي
317.61كمري زاده محمدرضا9542123مديريت مالي
116.43خوشحال زاده بهاره9530953زمين شناسي
216.42مكارم نعيمه9544253زمين شناسي
315.89احمديان مريم9524213زمين شناسي

117.49طبيبيان فاطمه9537993زيست شناسي
216.9دهقان بنادكي زينب9531763زيست شناسي
316.54انجمن طاهره9525893زيست شناسي

118.69ميرحسيني شيما9545263زيست شناسي سلولي و مولكولي
218.64منشي زاده اشكذري كيميا9544503زيست شناسي سلولي و مولكولي
317.93فاني صدرابادي محدثه السادات9539673زيست شناسي سلولي و مولكولي

117.76باغي پور زهرا9526263شيمي كاربردي
217.75لطفعلي اميررضا9542613شيمي كاربردي
316.98معصومي سحر9544073شيمي كاربردي

116.41حسيني پورعزابادي فاطمه السادات9529733شيمي محض
216.2اميرزاده فاطمه9525703شيمي محض
315.61امراللهي بيوكي الهه9525643شيمي محض

117.38غريبي زيارتي علي9539353فيزيك
216.3يزداني حميدرضا9547133فيزيك
315.69نوري خضراباد عاطفه9546473فيزيك

117.47رضايي حسين ابادي زهرا9533423رياضيات و كاربردها
217.15اسماعيلي احمدابادي ايمان9524853رياضيات و كاربردها
316.41ريحاني اشكذري زهرا9533923رياضيات و كاربردها

117.21دره زرشكي فاطمه9531303علوم كامپيوتر
217.06انوري زهرا9525953علوم كامپيوتر
316.15عموهادي اعظم9539273علوم كامپيوتر

117.04غالمي پوراهنگران نجمه9539503آمار و كاربردها
216.88شاه ميرزايي جشوقاني ليال9535983آمار و كاربردها
316.23فالح نژادنصرابادي سيدمصطفي9540353آمار و كاربردها

117.17حيدري بندرابادي عليرضا9530253مهندسي مواد و متالورژي
216.73اسكندري نژاد سارا9524713مهندسي مواد و متالورژي
316.09كرمي محمد9541483مهندسي مواد و متالورژي
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118.27وزيري سرشك محمدابراهيم9546643مهندسي برق
217.93كرمي چاه انجيري سجاد9541523مهندسي برق
317.91امينايي پوريا9525753مهندسي برق

117.04جاوري علي9528153مهندسي شيمي
216.55ستاري اشكان9535203مهندسي شيمي
316.27كاه صفر عرفان9541373مهندسي شيمي
119.11فالح باغمورتيني الهام9540223مهندسي صنايع
218.58يوسفي فري ابادي ريحانه9547313مهندسي صنايع
318.33صادقيان طيبه9537043مهندسي صنايع
117.09كالهي پارسا9541963مهندسي عمران
216.91هزار سمانه9546883مهندسي عمران
316.88كوثري مهديه9542153مهندسي عمران

118.05غفوري پور ريحانه9539403مهندسي كامپيوتر
217.67صادقي ريحانه9536873مهندسي كامپيوتر
317.62ايت اللهي سيدارمين9526013مهندسي كامپيوتر

115.3خاني پركي محمدرضا9530503مهندسي معدن
215.26حسيني ستا سيدميثم9529813مهندسي معدن
315.17جعفري نجف ابادي محمدحسين9528503مهندسي معدن

118.16حاجي باباي نيا نيلوفر9529203مهندسي مكانيك
217.3خواجه ساماني اميرحسين9530843مهندسي مكانيك
317.08ياوري محمدرضا9547053مهندسي مكانيك
116.21انتظاري زهره9525843مهندسي نساجي
215.47صحت عاطفه9537233مهندسي نساجي
315.33ايزدي محدثه9526053مهندسي نساجي

116.58موسوي مهديه السادات9544733علوم و مهندسي خاك
216.31نصيريان مهدي9546153علوم و مهندسي خاك
316.29مرتضوي نفيسه9543603علوم و مهندسي خاك

117.56منوچهري نيا خوش ناز9544573مديريت مناطق خشك و بياباني
216.33نواب پور نسيم9546303مديريت مناطق خشك و بياباني
315.95نصيري دهج عاطفه9546113مديريت مناطق خشك و بياباني

115.51موسوي حسن اباد فاطمه السادات9544793مهندسي مرتع و آبخيزداري
214.84مسعود ميكاييل9543783مهندسي مرتع و آبخيزداري
313.73طريقي عاطفه9538013مهندسي مرتع و آبخيزداري
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117.81مهيازاده صديقه9545013علوم و مهندسي محيط زيست
216.51كريمي كوپايي عارفه9541723علوم و مهندسي محيط زيست
316.38دهقاني اشكذري فاطمه9532283علوم و مهندسي محيط زيست

117.4تيغ بخش غزل9528003ارتباط تصويري
217.24منصوريان فاطمه9544553ارتباط تصويري
317.15باقري نگين9526333ارتباط تصويري

118.01قنبري فروغ9540983مهندسي شهرسازي
217.78نوري زاده كي ناز9546483مهندسي شهرسازي
317.76صالحيان دهكردي بهنوش9537183مهندسي شهرسازي

119.22موسوي ساراالسادات9544653مهندسي معماري
218.65ميرزايي پورميبدي فاطمه9545503مهندسي معماري
318.56گهرفر زينب9542563مهندسي معماري

118.77كرباسي عامل نيلوفر9541433نقاشي
217.57نصيري فاطمه9546093نقاشي
317.47صفوي زاده اتوسا9537483نقاشي

117.79عزيزي سميرا9549593علوم ورزشي
216.88محزون زاده مهدي9549633علوم ورزشي
316.49وكيلي زارچ زهرا9549693علوم ورزشي


