
رتبهورودينام خانوادگینامرشتهپردیس/دانشکدهردیف

951غالمی پورآهنگران نجمهآمارعلوم1

952فالح نژادنصرابادي سیدمصطفیآمارعلوم2

953خانی سانیجی طاهرهآمارعلوم3

951رضائی حسین آبادي زهراریاضیات و کاربردهاعلوم4

952ریحانی اشکذري زهراریاضیات و کاربردهاعلوم5

953طاهرپور میناریاضیات و کاربردهاعلوم6

954کریمی رامشه زهراریاضیات و کاربردهاعلوم7

951مکارم  نعیمهزمین شناسیعلوم8

952خوشحال زاده بهارهزمین شناسیعلوم9

951طبیبیانفاطمهزیست شناسیعلوم10

952دهقان بنادکی زینبزیست شناسیعلوم11

951میرحسینی شیمازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم12

952منشی زاده اشکذري کیمیازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم13

951وائلیاحمدشیمی کاربرديعلوم14

952معصومیسحرشیمی کاربرديعلوم15

953فالح زادهرضاشیمی کاربرديعلوم16

951حالجفایزه شیمی محضعلوم17

952امیرزادهفاطمهشیمی محضعلوم18

951دره زرشکی فاطمهعلوم کامپیوترعلوم19

952قوه ندوشن  زهراعلوم کامپیوترعلوم20

951رفیعیمهرانفیزیکعلوم21

952ستوده خیرآباديمیثمفیزیکعلوم22

953شھريان جندابه فاطمهفیزیکعلوم23

954گرانمایهمحدثهفیزیکعلوم24

955مرتضوي بابا حیدريسیده مرضیه فیزیکعلوم25

956طیارهمعصومهفیزیکعلوم26

951احمديجوادفیزیک علوم27

952یزدانیحمید رضافیزیک علوم28

951صبوحی گلکار زینبپژوهشگري اجتماعیعلوم انسانی29

952زارع کمالی زهراپژوهشگري اجتماعیعلوم انسانی30

951میدان دل محمدجوادتاریخعلوم انسانی31

952خاور علیرضاتاریخعلوم انسانی32

953شیرازي زهراتاریخعلوم انسانی33

951شورابی مزرعه آخوند سمیهتعاون و رفاه اجتماعیعلوم انسانی34

952دهقان بنادکی فاطمهتعاون و رفاه اجتماعیعلوم انسانی35

951طوفانی کوپائی هاجرجغرافیاعلوم انسانی36

لیست دانشجویان ممتاز ( 5 درصدبرتر تا پایان سال تحصیلی 98-99) 
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952شیخی پرنیانجغرافیاعلوم انسانی37

953سعیدخرزوقی خدیجهجغرافیاعلوم انسانی38

951زعیم حسینی اناري حامدحسابداريعلوم انسانی39

952پورشمسی بندرآباد طاهرهحسابداريعلوم انسانی40

951منصوري مهدیهحقوقعلوم انسانی41

952پورفرزین زهراحقوقعلوم انسانی42

953مسلمان نژاد صفیهحقوقعلوم انسانی43

951محرابی نسترنروانشناسیعلوم انسانی44

952آل محمدخیرآبادي سیده فاطمهروانشناسیعلوم انسانی45

951زارع اقبال آبادي مهدیهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی46

952درزاده نعمانزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی47

951حاجی محمدي زهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی48

952اکرمی ابرقوئی زهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی49

951عصفوري رضوانزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی50

952چارباقر مرجانزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی51

951طهوري الههعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی52

951نیکوکاران فاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی53

951اسدي طالب بیگی فاطمهعلوم اقتصاديعلوم انسانی54

952شیخ علیشاهی ملیحه الساداتعلوم اقتصاديعلوم انسانی55

953غفوري نصرآبادي زهراعلوم اقتصاديعلوم انسانی56

951صبري فائزهعلوم تربیتیعلوم انسانی57

952شیدائی اسماءعلوم تربیتیعلوم انسانی58

953میرآقائی امینه الساداتعلوم تربیتیعلوم انسانی59

951زارع مطهرهعلوم سیاسیعلوم انسانی60

952علیزاده علی آبادوزیر حمیدهعلوم سیاسیعلوم انسانی61

951پورابراهیمی ملیحهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی62

952طاهرنژادجوزم سمانهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی63

953دهقانی سانیج علیفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی64

951دهقان فاطمهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی65

952عاقلی حاجی آبادي مریممدیریت بازرگانیعلوم انسانی66

953نوراله زاده هانیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی67

951صادقی شاهدانی حسینمدیریت جهانگرديعلوم انسانی68

952فقیه احمدآبادي صدرامدیریت جهانگرديعلوم انسانی69

951میرآتشی یزدي سیده مهشیدمدیریت صنعتیعلوم انسانی70

952آقازاده بافق میترامدیریت صنعتیعلوم انسانی71

953خیراندیش فاطمهمدیریت صنعتیعلوم انسانی72

951کوه کن میالدمدیریت مالیعلوم انسانی73

952کمري زاده محمدرضامدیریت مالیعلوم انسانی74
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953قلی پورقوچانی فاطمهمدیریت مالیعلوم انسانی75

951جعفري نعیمی فاطمهمردم شناسیعلوم انسانی76

952موسوي فاطمه الساداتمردم شناسیعلوم انسانی77

951جوان رضامهندسی برقفنی ومھندسی78

952وزیري سرشک محمدابراهیممهندسی برقفنی ومھندسی79

953کرمی چاه انجیري سجادمهندسی برقفنی ومھندسی80

954جباري مهديمهندسی برقفنی ومھندسی81

955جعفرپور مهديمهندسی برقفنی ومھندسی82

951فالح باغمورتینی الهاممهندسی صنایعفنی ومھندسی83

952یوسفی فري ابادي ریحانهمهندسی صنایعفنی ومھندسی84

953حکیمیان فر زهرامهندسی صنایعفنی ومھندسی85

954صادقیان طیبهمهندسی صنایعفنی ومھندسی86

955سلیمانی طادي صبامهندسی صنایعفنی ومھندسی87

951محمدي امیرحسینمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی88

952صادقی ریحانهمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی89

953غفوري پور ریحانهمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی90

954آیت اللهی سیدآرمینمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی91

951حیدري بندرآبادي علیرضامهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی92

952اسکندري نژاد سارامهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی93

951صالحیپوریامهندسی شیمیفنی ومھندسی94

952محب الخامس مهدیهمهندسی شیمیفنی ومھندسی95

951رحیمیبهناممهندسی عمرانفنی ومھندسی96

952کریمی میمونهسجادمهندسی عمرانفنی ومھندسی97

953کوثريمهدیهمهندسی عمرانفنی ومھندسی98

954کریمیمحسنمهندسی عمرانفنی ومھندسی99

951براتی بلداجیصادقمهندسی معدنفنی ومھندسی100

952محسنی احمدرضامهندسی معدنفنی ومھندسی101

953خانی پرکیمحمدرضامهندسی معدنفنی ومھندسی102

954عباس پورگل سفیديجوادمهندسی معدنفنی ومھندسی103

955صادقیان زادهمحمدرضامهندسی معدنفنی ومھندسی104

951 حاجی بابا نیاينیلوفرمهندسی مکانیکفنی ومھندسی105

952ابوالحسنی تفتیعلی مهندسی مکانیکفنی ومھندسی106

953 کمالی محمد جوادمهندسی مکانیکفنی ومھندسی107

954 نعمت اللهی زین ابادشاهینمهندسی مکانیکفنی ومھندسی108

955شادکامی اهوازيپوریا مهندسی مکانیکفنی ومھندسی109

956 نسائیانمهديمهندسی مکانیکفنی ومھندسی110

951 انتظاريزهرهمهندسی نساجیفنی ومھندسی111

952 مقامیفرزانهمهندسی نساجیفنی ومھندسی112
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953 عال سر پناهیمریممهندسی نساجیفنی ومھندسی113

954 رحیمی نهوجیمریممهندسی نساجیفنی ومھندسی114

955 مثنويغزلمهندسی نساجیفنی ومھندسی115

956 عسگريامیر حسینمهندسی نساجیفنی ومھندسی116

957 ایزديمحدثهمهندسی نساجیفنی ومھندسی117

951نصیریان مهديعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی118

951مهیازاده صدیقهعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی119

951منوچهري نیا خوش نازمدیریت مناطق خشک و بیابانیمنابع طبیعی120

951موسوي حسن اباد فاطمه الساداتمهندسی مرتع و آبخیزداريمنابع طبیعی121

951منصوریانفاطمهارتباط تصویريهنر و معماري122

951صالحیان دهکرديبهنوشمهندسی شهرسازيهنر و معماري123

951میرزایی پور میبديفاطمهمهندسی معماريهنر و معماري124

952منتظري هدشمریممهندسی معماريهنر و معماري125

951کرباسی عاملنیلوفر نقاشیهنر و معماري126

951بصیري جهرمیمحمدروانشناسیپردیس مھریز127

952دهقان بنادکییگانهروانشناسیپردیس مھریز128

951کمالی زارچمهالمدیریت بازرگانیپردیس مھریز129

952خورشیديمحمدمدیریت بازرگانیپردیس مھریز130

953زارع عبدالهیفاطمهمدیریت بازرگانیپردیس مھریز131

951پورمحمدعلی هدشسعیدمهندسی کامپیوترپردیس مھریز132

952یزدان شناس رضامهندسی کامپیوترپردیس مھریز133


