
رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

961زارع زردینیعاطفهآمارعلوم1

962محسن زادهزهراالساداتآمارعلوم2

961میرحسینیفاطمهریاضیات و کاربردهاعلوم7

962مرتضی رتکیمرجانریاضیات و کاربردهاعلوم8

961یزدانیمژگان زمین شناسی علوم18

961حبیبیفاطمهزیست شناسیعلوم21

962جمشیدینرگس زیست شناسیعلوم22

961جورکشعلیرضاسلولی مولکولیعلوم31

962حمامی بلدیمطهرهسلولی مولکولیعلوم32

961محسنی نصرآبادفاطمهشیمی کابردیعلوم37

962صادقیانزهراشیمی کابردیعلوم38

961میرزائی خوندابیرسولشیمی محضعلوم43

962جلوه زادهمرجان شیمی محضعلوم44

961ابراهیمیکوثرعلوم کامپیوترعلوم49

961حاجی حسینیمریمفناوریعلوم56

962شاه کرمیمریمفناوریعلوم57

961صمیمیمحمد مهدیاقتصادعلوم انسانی75

962دهقانی اشکذریفاطمه اقتصادعلوم انسانی76

961محسن زادهفریبابرنامه ریزی اجتماعی و تعاونعلوم انسانی80

962میرکریمی تفتیفاطمه الساداتبرنامه ریزی اجتماعی و تعاونعلوم انسانی81

961سلطانی گردفرامرزیزینبپژوهشگری اجتماعیعلوم انسانی82

962محسن زاده هدشریحانهپژوهشگری اجتماعیعلوم انسانی83

961احمدیان کاجیمریمجغرافیاعلوم انسانی93

961زارع زاده مهریزیساراجهانگردیعلوم انسانی98

962احمدی علی ابادنگارجهانگردیعلوم انسانی99

963خجستهغزالجهانگردیعلوم انسانی100

961کردابادیفاطمهحسابداریعلوم انسانی103

962حسینیشادیحسابداریعلوم انسانی104

961مدرس مصلیریحانه الساداتحقوقعلوم انسانی113

962احمدی علی آبادمریمحقوقعلوم انسانی114

963منتظری سانیجحامده الساداتحقوقعلوم انسانی115

(98-97 درصدبرتر تا پایان سال تحصیلی 5)لیست دانشجویان ممتاز 



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

964کشاورز مویدیعباسحقوقعلوم انسانی116

965زارع زردینیزینبحقوقعلوم انسانی117

961دادگریگانه روان شناسیعلوم انسانی126

962حاج لطفعلیامریمروان شناسیعلوم انسانی127

963ضیائی نجف ابادیعارفهروان شناسیعلوم انسانی128

961پوراکبریعادلهزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی140

962بشارت نژادعلیرضازبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی141

961اسماعیلی نسب کرمانیمطهرهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی148

962صفدریانفاطمهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی149

961جعفری اردکانیزهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی156

961عبوریفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی162

962ملک بنادکیزهراالساداتعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی163

961میر حسینیفاطمه ساداتعلوم تربیتیعلوم انسانی182

962کد خدا پورمطهره علوم تربیتیعلوم انسانی183

963شاکر اردکانیزهرا سادات علوم تربیتیعلوم انسانی184

961دهقانی اشکذریمیتراعلوم سیاسیعلوم انسانی190

961حسینی فهرجیارغوانعلوم ورزشیعلوم انسانی198

961مظلوم شاهفائزهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی205

961کریمی ماربینیعاطفهمددکاری اجتماعیعلوم انسانی214

962صادقی هاردنگیمرضیهمددکاری اجتماعیعلوم انسانی215

963شعبان زاده یزدمطهرهمددکاری اجتماعیعلوم انسانی216

961یوسفی سخویدیمرضیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی222

962زارع سرویساجدهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی223

963نصرازادانیمصطفیمدیریت بازرگانیعلوم انسانی224

961شکریشیمامدیریت صنعتیعلوم انسانی236

962منتظری هدشروح الهمدیریت صنعتیعلوم انسانی237

961انصاری پادوكحسینمدیریت مالیعلوم انسانی245

961ظهرابیخشایارمردم شناسیعلوم انسانی252

962خواجه رضائیفرزانهمردم شناسیعلوم انسانی253

961عزیزی محمدرضامهندسی برقفنی و مهندسی262

962شیرانیان محمدمهرانمهندسی برقفنی و مهندسی263

963خالقی حسین ابادی مجیدمهندسی برقفنی و مهندسی264



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

964خانجانخانی محمدجوادمهندسی برقفنی و مهندسی265

965محیاپورلری احسانمهندسی برقفنی و مهندسی266

966پوریه سیدمصطفیمهندسی برقفنی و مهندسی267

961خالقی رحیمیان علیمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی280

962حبیبیان محمدابادی محمدصادقمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی281

963مهدی نسب علیرضامهندسی کامپیوترفنی و مهندسی282

964سلطانی حبیب ابادی سحرمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی283

961صالحی محمد-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی295

962والیتی نجف ابادی سعید-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی296

963شاهدی علی اباد سعیده-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی297

961کریمیعاطفهمهندسی شیمیفنی و مهندسی306

962حسن پورسودرجانیفاطمهمهندسی شیمیفنی و مهندسی307

961هاتفیمینا مهندسی صنایعفنی و مهندسی314

962صادقیانسبحانمهندسی صنایعفنی و مهندسی315

963صادقیانفاطمهمهندسی صنایعفنی و مهندسی316

961بابائی احمدآبادیسعیدمهندسی عمرانفنی و مهندسی326

962شریفیانا نجف آبادمحمدمهندسی عمرانفنی و مهندسی327

963انوری زارچمحمدعلیمهندسی عمرانفنی و مهندسی328

964نوری گوهریرضامهندسی عمرانفنی و مهندسی329

961فتاحیمحمدحسینمهندسی معدنفنی و مهندسی338

962ثابت کوهنجانیمحمدحسینمهندسی معدنفنی و مهندسی339

963قادری چرمهینیداودمهندسی معدنفنی و مهندسی340

961چاووشیعبدالحسینمهندسی مکانیکفنی و مهندسی356

962حسینیسیدرضامهندسی مکانیکفنی و مهندسی357

963فردیمهدیمهندسی مکانیکفنی و مهندسی358

964صفریحامدمهندسی مکانیکفنی و مهندسی359

965فاضلیرضامهندسی مکانیکفنی و مهندسی360

966حکیمیسروشمهندسی مکانیکفنی و مهندسی361

961جوکارمصطفی مهندسی نساجیفنی و مهندسی373

961نوری امام زاده مهالارتباط تصویریمعماری381

961کالنتری سرچشمه عباسمهندسی شهرسازیمعماری386

962فتوحی اردکانی درسامهندسی شهرسازیمعماری387



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

963زهتاب درسامهندسی شهرسازیمعماری388

961صراف شیرازی حسنمهندسی معماریمعماری394

962قلع گرباشی الههمهندسی معماریمعماری395

961مردانشاهی مولودنقاشیمعماری402

962قربان زاده بهارهنقاشیمعماری403

961باغستانی محمدمهدیعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی411

961وحدتی نسب نسترنمهندسی  طبیعتمنابع طبیعی415

962دهقان منشادی سیده حانیهمهندسی  طبیعتمنابع طبیعی416

961طالقانی محمد ابادیفاطمهحسابداریپردیس مهریز420

961مدرس وامقیریحانه الساداتحقوقپردیس مهریز422

961صنعتیفاطمهروانشناسیپردیس مهریز424

961میر حسینیسحر الساداتزبان و ادبیات انگلیسیپردیس مهریز427

961دهقان طزنجفاطمهکامپیوترپردیس مهریز430

961صائبیمحمد مدیریتپردیس مهریز433

962نقاشحانیهمدیریتپردیس مهریز434


