
رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

971یزدانیسارازمین شناسی علوم1

972زارعی فتح آبادیزهرازمین شناسی علوم2

971خادمینداسلولی مولکولیعلوم3

972خوانین زادهنیماسلولی مولکولیعلوم4

973رداییعلیرضاسلولی مولکولیعلوم5

974زارع بنادكوكیمحمدرضاسلولی مولکولیعلوم6

971فل هواللهی اردكاننوشینشیمی كابردیعلوم7

971یزدان پناهعلیعلوم كامپیوترعلوم8

971صادقی خرمیمحمد فناوریعلوم9

972صادقیان اصفهانیكیارشفناوریعلوم10

971زارع نژاد اشکذریابوالفضلفیزیکعلوم11

972شباهنگمحدثه فیزیکعلوم12

973حسینیان راوندینرجس الساداتفیزیکعلوم13

971هادیمحمد اقتصادعلوم انسانی14

972طباطبایی فیض ابادمهدیه ساداتاقتصادعلوم انسانی15

971سلمانزهرابرنامه ریزی اجتماعی و تعاونعلوم انسانی16

972توفیقی محمدیشقایقبرنامه ریزی اجتماعی و تعاونعلوم انسانی17

971جعفری سیریزینگارتاریخعلوم انسانی18

971ناظری بافقیرضیه الساداتجامعه شناسیعلوم انسانی19

972زارع عبداللهیفاطمهجامعه شناسیعلوم انسانی20

971رنجبرمهساجغرافیاعلوم انسانی21

971دهقانپورفراشاهمریمحسابداریعلوم انسانی22

972باقری فهرجیبهارهحسابداریعلوم انسانی23

971زارع ارنانیعلیرضاحقوقعلوم انسانی24

972شاهچراغسید عباسحقوقعلوم انسانی25

973زارع زردینیزهراحقوقعلوم انسانی26

974میشانمحمد حسینحقوقعلوم انسانی27

971فالح تفتیفاطمهروان شناسیعلوم انسانی28

972ضیایینسترن روان شناسیعلوم انسانی29

973ثقفیزهراروان شناسیعلوم انسانی30

971فاتحفرزینزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی31

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



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

972خجستهساناززبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی32

973شمس الدینی خرمیسعیدهزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی33

974درازهیعبداهللزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی34

971نعمت الهیزهرازبان و ادبیات عربیعلوم انسانی35

972محمد آخوندیفاطمهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی36

971رضائی حسین ابادیزهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی37

971كریمی زارچیفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی38

972فیضیفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی39

971رادخورشنرجسعلوم تربیتیعلوم انسانی40

972سلطانی گرد فرامرزیزهراعلوم تربیتیعلوم انسانی41

971دهقان طزرجانیمریم الساداتعلوم سیاسیعلوم انسانی42

972ایت اللهیسیدمحمدعلوم سیاسیعلوم انسانی43

971زنده پورسیده  شهالعلوم ورزشیعلوم انسانی44

972جهان میهنساراعلوم ورزشیعلوم انسانی45

971ترك زادهفاطمهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی46

972جعفری نعیمیمرضیهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی47

971شهیدیسوگلگردشگریعلوم انسانی48

972زارع خورمیزی ایداگردشگریعلوم انسانی49

971طاهری رادمبینامددكاری اجتماعیعلوم انسانی50

972سلطانیفاطمهمددكاری اجتماعیعلوم انسانی51

971میرحسینی فهرجسید محمد طاهامدیریت بازرگانیعلوم انسانی52

972اسماعیلی نژادحانیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی53

973جهاندیدههیلمامدیریت بازرگانیعلوم انسانی54

971گرزالدینعلیمدیریت صنعتیعلوم انسانی55

972طالبیانمحدثهمدیریت صنعتیعلوم انسانی56

971رفیعی مجومردابوالفضلمدیریت مالیعلوم انسانی57

972نودهیمهدیمدیریت مالیعلوم انسانی58

971یوسفیهمامردم شناسیعلوم انسانی59

971ابوالحسنی جمال فرهادمهندسی برقفنی و مهندسی60

972میرجلیلی مصطفیمهندسی برقفنی و مهندسی61

973عبداللهی سیدحمیدمهندسی برقفنی و مهندسی62

974بیضائی محمدحسینمهندسی برقفنی و مهندسی63



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

975مال وردی ورزنه علیمهندسی برقفنی و مهندسی64

976علی یاری سیدمحمدمهندسی برقفنی و مهندسی65

971ساجدی رضامهندسی كامپیوترفنی و مهندسی66

972اسمعیلی زینی محمدرضامهندسی كامپیوترفنی و مهندسی67

973تاكی زهرامهندسی كامپیوترفنی و مهندسی68

974تیموریان محمدمهدیمهندسی كامپیوترفنی و مهندسی69

971زمان امیرحسینارتباط تصویریمعماری70

971براتی محمد-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی71

972اشرفی فاطمه-مهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی72

971وزیری نسباسمامهندسی شیمیفنی و مهندسی73

972خاشعی ورنامخواستیپیمانمهندسی شیمیفنی و مهندسی74

971طبخیپریسا مهندسی صنایعفنی و مهندسی75

972مروتی شریف آبادفرزانهمهندسی صنایعفنی و مهندسی76

973هنایتی خرزوقیعرفان مهندسی صنایعفنی و مهندسی77

971اخالصیمهدیهمهندسی عمرانفنی و مهندسی78

972ساعت سازیزدیمهدیهمهندسی عمرانفنی و مهندسی79

973عابدینی سانیجیزهرامهندسی عمرانفنی و مهندسی80

974دهقانی اشکذریمحمدحسینمهندسی عمرانفنی و مهندسی81

971دهستانیآرمانمهندسی مکانیکفنی و مهندسی82

972حاتمیمحمد جوادمهندسی مکانیکفنی و مهندسی83

973زنگیجواد مهندسی مکانیکفنی و مهندسی84

974مهدی زادهپویامهندسی مکانیکفنی و مهندسی85

975جواهراتفاطمهمهندسی مکانیکفنی و مهندسی86

976بهمن پورعلیمهندسی مکانیکفنی و مهندسی87

977امیدیعلیرضامهندسی مکانیکفنی و مهندسی88

971عتیقیمیالدمهندسی نساجیفنی و مهندسی89

972بابائی راضیهارتباط تصویریمعماری90

971پورحیدری مینامهندسی شهرسازیمعماری91

972كریمی دستنائی پردیسمهندسی شهرسازیمعماری92

971هاشمی جبلی راضیه ساداتمهندسی معماریمعماری93

972شمگانی رضامهندسی معماریمعماری94

973 زهرامهدی زاده اردكانیمهندسی معماریمعماری95



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکدهردیف

971خرم نیا متیننقاشیمعماری96

972باوفا دانیالنقاشیمعماری97

971جلوانی شقایقعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی98

971حسنی زارع زهراعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی99

971محمدیانمیثم حسابداریپردیس مهریز100

971بخشیانمحمد حقوقپردیس مهریز101

971فتوحی اردكانیمحمد امینروانشناسیپردیس مهریز102

971غالمیزهرازبان و ادبیات انگلیسیپردیس مهریز103

971حسن زادهامیر حسین كامپیوترپردیس مهریز104

972عبد الرضاییان گاو افشادیمحمد حسینكامپیوترپردیس مهریز105

971شیرگردونمهدیه مدیریتپردیس مهریز106


