
رتبهورودينام خانوادگینامرشتهپردیس/دانشکدهردیف

961زارع زردینی عاطفهآمارعلوم1

962دهقانی اشکذري مهدیهآمارعلوم2

963محسن زاده مهریزي زهراالساداتآمارعلوم3

961ناظممنصوره الساداتزمین شناسیعلوم4

962طاهريمهدیه زمین شناسیعلوم5

961جمشیدينرگسزیست شناسیعلوم6

962حبیبیفاطمهزیست شناسیعلوم7

961جورکشعلیرضازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم8

962حمامی بلديمطهرهزیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم9

961حاجی حسینی مریمزیست فناوريعلوم10

962شاه کرمی مریمزیست فناوريعلوم11

963طالبی رضااباد ریحانهزیست فناوريعلوم12

961محسنی نصرآبادفاطمه شیمی کاربرديعلوم13

962تربتیمائده شیمی کاربرديعلوم14

961جلوه زادهمرجان شیمی محضعلوم15

962عبدالعالی زادهفاطمهشیمی محضعلوم16

961ابراهیمی کوثرعلوم کامپیوترعلوم17

962علیزاده محدثهعلوم کامپیوترعلوم18

961دیوسارمحسنفیزیکعلوم19

962صادقی سراروديزهرافیزیکعلوم20

963فالحیمحمد امین فیزیکعلوم21

964ماهرومحمد  فیزیکعلوم22

961صمیمی محمدمهدياقتصادعلوم انسانی23

962زارع زاده مهریزي سجاداقتصادعلوم انسانی24

961وجهی فاطمهالهیات - فقه و حقوقعلوم انسانی25

962مظلوم شاه فائزهالهیات - فقه و حقوقعلوم انسانی26

961محسن زاده فریبابرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی27

962زارع توران پشتی محمدرضابرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی28

961سلطانی گردفرامرزي زینبپژوهشگري اجتماعیعلوم انسانی29

962محسن زاده هدش ریحانهپژوهشگري اجتماعیعلوم انسانی30

961عجمی میالدتاریخعلوم انسانی31

962مسعودي فرد ریحانهتاریخعلوم انسانی32

961خانی زاده مرضیهجغرافیاعلوم انسانی33

962محمدي راوري فروغجغرافیاعلوم انسانی34

لیست دانشجویان ممتاز ( 5 درصدبرتر تا پایان سال تحصیلی 98-99) 



رتبهورودينام خانوادگینامرشتهپردیس/دانشکدهردیف

963حسینی پورعزابادي سیدعلیجغرافیاعلوم انسانی35

964شکیبا فاطمهجغرافیاعلوم انسانی36

961احمدي علی اباد نگارجهانگرديعلوم انسانی37

962زارع زاده مهریزي ساراجهانگرديعلوم انسانی38

961کردابادي فاطمهحسابداريعلوم انسانی39

962حسینی شاديحسابداريعلوم انسانی40

961منتظري سانیج حامده الساداتحقوقعلوم انسانی41

962احمدي علی آباد مریمحقوقعلوم انسانی42

963کشاورزمویدي عباسحقوقعلوم انسانی43

964رحیمی ببرویی محمدجوادحقوقعلوم انسانی44

965زارع زردینی زینبحقوقعلوم انسانی45

961دادگر یگانهروانشناسیعلوم انسانی46

962حاج لطفعلیا مریمروانشناسیعلوم انسانی47

963شاکر اردکانی مهدیهروانشناسیعلوم انسانی48

961پوراکبري عادلهزبان انگلیسی - ادبیات انگلیسیعلوم انسانی49

962بشارت نژاد علیرضازبان انگلیسی - ادبیات انگلیسیعلوم انسانی50

961جعفري اردکانی زهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی51

962خانی زاده ده جمالی راضیهزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی52

961عبوري فاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی53

962فالح پگاهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی54

961میرحسینی فاطمه الساداتعلوم تربیتیعلوم انسانی55

962شاکراردکانی زهراالساداتعلوم تربیتیعلوم انسانی56

963کدخداپور مطهرهعلوم تربیتیعلوم انسانی57

961طالئی زهرهعلوم سیاسیعلوم انسانی58

962میرمعنائی پریساعلوم سیاسیعلوم انسانی59

961حسینی فهرجی ارغوانعلوم ورزشیعلوم انسانی60

962نجفی فائزهعلوم ورزشیعلوم انسانی61

961صفدریان فاطمهکارشناسی زبان و ادبیات عربیعلوم انسانی62

962موسوي فهیمه ساداتکارشناسی زبان و ادبیات عربیعلوم انسانی63

961صادقی هاردنگی مرضیهمددکاري اجتماعیعلوم انسانی64

962کریمی ماربینی عاطفهمددکاري اجتماعیعلوم انسانی65

963شعبان زاده یزد مطهرهمددکاري اجتماعیعلوم انسانی66

961یوسفی سخویدي مرضیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی67

962زارع سروي ساجدهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی68

963جوهري شقایقمدیریت بازرگانیعلوم انسانی69

961سلطان ابادي علیرضامدیریت صنعتیعلوم انسانی70
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962منتظري هدش روح الهمدیریت صنعتیعلوم انسانی71

961انصاري پادوك حسینمدیریت مالیعلوم انسانی72

962رضائی فرزانهمدیریت مالیعلوم انسانی73

961ظهرابی خشایارمردم شناسیعلوم انسانی74

962قاسمی باقرابادي فاطمهمردم شناسیعلوم انسانی75

961محیاپورلري احسانمهندسی برقفنی ومھندسی76

962شیرانیان محمدمهرانمهندسی برقفنی ومھندسی77

963خالقی حسین ابادي مجیدمهندسی برقفنی ومھندسی78

964پوریه سیدمصطفیمهندسی برقفنی ومھندسی79

965عزیزي محمدرضامهندسی برقفنی ومھندسی80

966ابوطالبی جزي اذینمهندسی برقفنی ومھندسی81

961هاتفی مینامهندسی صنایعفنی ومھندسی82

962صادقیان سبحانمهندسی صنایعفنی ومھندسی83

963صادقی فاطمهمهندسی صنایعفنی ومھندسی84

961خالقی رحیمیان علیمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی85

962حبیبیان محمدابادي محمدصادقمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی86

963عظیمی زاده امیرحسینمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی87

964نکوئی سینامهندسی کامپیوترفنی ومھندسی88

961صالحی محمدمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی89

962شاهدي علی اباد سعیدهمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی90

963دشتی خویدکی مهالمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی91

964شعبانی شه بندي علیرضامهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی92

961کریمیعاطفهمهندسی شیمیفنی ومھندسی93

962حسن پورسودرجانیفاطمهمهندسی شیمیفنی ومھندسی94

961بابائی احمدآباديسعیدمهندسی عمرانفنی ومھندسی95

962انوري زارچمحمدعلیمهندسی عمرانفنی ومھندسی96

963شریفیانا نجف اباديمحمدمهندسی عمرانفنی ومھندسی97

964نوري گوهرئی رضامهندسی عمرانفنی ومھندسی98

961ثابت کوهنجانیمحمدحسینمهندسی معدنفنی ومھندسی99

962قادري چرم مهینیداوودمهندسی معدنفنی ومھندسی100

963دوست حسینیریحانه مهندسی معدنفنی ومھندسی101

964سمیهاکبر مهندسی معدنفنی ومھندسی102

965احمدي محمدمهديمهندسی معدنفنی ومھندسی103

961 چاووشی محمديعبدالحسینمهندسی مکانیکفنی ومھندسی104

962 حسینی رباطسید رضامهندسی مکانیکفنی ومھندسی105

963 فردي نجف ابادي مهديمهندسی مکانیکفنی ومھندسی106
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964 حکیمی نصراباديسروشمهندسی مکانیکفنی ومھندسی107

965 ربیعی دستجردينویدمهندسی مکانیکفنی ومھندسی108

966 صفري حسن آبادحامدمهندسی مکانیکفنی ومھندسی109

961 جوکارمصطفیمهندسی نساجیفنی ومھندسی110

962جابرزاده انصاريثریا مهندسی نساجیفنی ومھندسی111

963 فروهر خرزوقینرگسمهندسی نساجیفنی ومھندسی112

964 شکوهیانزهرامهندسی نساجیفنی ومھندسی113

965 فانی صدر آبادينجمه ساداتمهندسی نساجیفنی ومھندسی114

966 زینلیالههمهندسی نساجیفنی ومھندسی115

961فرقانی اله آبادي فاطمهعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی116

961باغستانی محمدمهديعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی117

961وحدتی نسب نسترنمهندسی طبیعتمنابع طبیعی118

961احمديسمیراارتباط تصویريهنر و معماري119

961کالنتري سرچشمهعباس مهندسی شهرسازيهنر و معماري120

962فتوحی اردکانیدرسامهندسی شهرسازيهنر و معماري121

961صراف شیرازيحسنمهندسی معماريهنر و معماري122

962قلع گرباشیالههمهندسی معماريهنر و معماري123

961بابائی بندارتیمحمد نقاشیهنر و معماري124

962حیدريالههنقاشیهنر و معماري125

961طالقانی محمدابادي فاطمهحسابداريپردیس مھریز126

962میرزائیاحسانحسابداريپردیس مھریز127

961مدرس وامقی ریحانه الساداتحقوقپردیس مھریز128

962موسوي هفتادر ریحانه الساداتحقوقپردیس مھریز129

961صنعتیفاطمهروانشناسیپردیس مھریز130

962قمیان محمدعلیروانشناسیپردیس مھریز131

961زارع بنادکوکی معصومهزبان وادبیات انگلیسیپردیس مھریز132

962میرحسینیسحرالساداتزبان وادبیات انگلیسیپردیس مھریز133

961صائبیمحمدمدیریت بازرگانیپردیس مھریز134

962نقاش حانیهمدیریت بازرگانیپردیس مھریز135

961مساح منشاديفاطمهمهندسی کامپیوترپردیس مھریز136

962دهقان طزنجفاطمهمهندسی کامپیوترپردیس مھریز137


