
رتبهورودينام خانوادگینامرشتهپردیس/دانشکدهردیف

971یزدانیسارازمین شناسیعلوم1

972افشارينرجس زمین شناسیعلوم2

973سلطانیفاطمه زمین شناسیعلوم3

971خادمیندازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم4

972کریمی تبار صبازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم5

973رداییعلیرضازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم6

974نوريسپهرزیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم7

971صادقیان اصفهانی کیارشزیست فناوريعلوم8

972صادقی خرمیمحمدزیست فناوريعلوم9

971محمدي احمدآباديامیرحسینشیمی کاربرديعلوم10

972قل هواللهینوشینشیمی کاربرديعلوم11

973زارع عبداللهیاطهرهشیمی کاربرديعلوم12

971یزدان پناه علیعلوم کامپیوترعلوم13

972عباسی علیرضاعلوم کامپیوترعلوم14

971زارع نژاد اشکذريابوالفضلفیزیکعلوم15

972شباهنگمحدثه فیزیکعلوم16

973خلیلی بنادکوکیالهام فیزیکعلوم17

974تقی حسینیمحمد حسین فیزیکعلوم18

971جوکار فریبااقتصادعلوم انسانی19

972نجیبیان فائزهاقتصادعلوم انسانی20

971ترك زاده فاطمهالهیات - فقه و حقوقعلوم انسانی21

972جعفري نعیمی مرضیهالهیات - فقه و حقوقعلوم انسانی22

971سلمان زهرابرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی23

972توفیقی محمدي شقایقبرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی24

971جعفري سیریزي نگارتاریخعلوم انسانی25

972ملکی دیزیچه نجمهتاریخعلوم انسانی26

971ناظري بافقی رضیه الساداتجامعه شناسیعلوم انسانی27

972زارع عبداللهی فاطمهجامعه شناسیعلوم انسانی28

971رنجبر مهساجغرافیاعلوم انسانی29

972کاظمی شیخ شبانی سیدمحمدرضاجغرافیاعلوم انسانی30

973معمارنیا علیجغرافیاعلوم انسانی31

971دهقانپورفراشاه مریمحسابداريعلوم انسانی32

972زارعی محمودابادي محدثهحسابداريعلوم انسانی33

971زارع ارنانی علیرضاحقوقعلوم انسانی34

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



رتبهورودينام خانوادگینامرشتهپردیس/دانشکدهردیف

972شاهچراغ سیدعباسحقوقعلوم انسانی35

973کیانی منش فاطمهحقوقعلوم انسانی36

974میشان محمدحسینحقوقعلوم انسانی37

971فالح تفتی فاطمهروانشناسیعلوم انسانی38

972ثقفی زهراروانشناسیعلوم انسانی39

973بهرادفر زهراروانشناسیعلوم انسانی40

971فاتح فرزینزبان انگلیسی - ادبیات انگلیسیعلوم انسانی41

972شمس الدینی خرمی سعیدهزبان انگلیسی - ادبیات انگلیسیعلوم انسانی42

973خجسته ساناززبان انگلیسی - ادبیات انگلیسیعلوم انسانی43

974حریفی سارازبان انگلیسی - ادبیات انگلیسیعلوم انسانی44

971محمدپور ملیکازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی45

972طهماسبی لیالزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی46

971کریمی زارچی فاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی47

972داستار یگانهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی48

971رادخورش نرجسعلوم تربیتیعلوم انسانی49

972جوادي نسب نگینعلوم تربیتیعلوم انسانی50

973حسینی فهرجی مطهرهعلوم تربیتیعلوم انسانی51

971دهقان طزرجانی مریم الساداتعلوم سیاسیعلوم انسانی52

972ایت اللهی سیدمحمدعلوم سیاسیعلوم انسانی53

971زنده پور سیده شهالعلوم ورزشیعلوم انسانی54

972شهریاري کیارشعلوم ورزشیعلوم انسانی55

971نعمت الهی زهراکارشناسی زبان و ادبیات عربیعلوم انسانی56

972زارع شاهی میتراکارشناسی زبان و ادبیات عربیعلوم انسانی57

971زارعیان فائزهگردشگريعلوم انسانی58

972زارع خورمیزي ایداگردشگريعلوم انسانی59

971رضائی علیه نگارمددکاري اجتماعیعلوم انسانی60

971طاهري راد مبینامددکاري اجتماعیعلوم انسانی61

972سلطانی فاطمهمددکاري اجتماعیعلوم انسانی62

971اسماعیلی نژاد حانیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی63

972جهاندیده هیلمامدیریت بازرگانیعلوم انسانی64

973نجاري طزرجانی عالیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی65

971گرزالدین علیمدیریت صنعتیعلوم انسانی66

972زارعین پشه ابادي زهرامدیریت صنعتیعلوم انسانی67

971رفیعی مجومرد ابوالفضلمدیریت مالیعلوم انسانی68

972محمدقشقایی المامدیریت مالیعلوم انسانی69

971یوسفی همامردم شناسیعلوم انسانی70
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972صادقیه سارامردم شناسیعلوم انسانی71

971میرجلیلی مصطفیمهندسی برقفنی ومھندسی72

972ابوالحسنی جمال فرهادمهندسی برقفنی ومھندسی73

973عبداللهی سیدحمیدمهندسی برقفنی ومھندسی74

974مال وردي ورزنه علیمهندسی برقفنی ومھندسی75

975صدیق عاطفهمهندسی برقفنی ومھندسی76

976فتاحی بافقی روح الهمهندسی برقفنی ومھندسی77

977شیرازي سجادمهندسی برقفنی ومھندسی78

971طبخی پریسامهندسی صنایعفنی ومھندسی79

972عنایتی خرزوقی عرفانمهندسی صنایعفنی ومھندسی80

971ساجدي رضامهندسی کامپیوترفنی ومھندسی81

972رضائی شیمامهندسی کامپیوترفنی ومھندسی82

973فرهند فرنازمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی83

974تیموریان محمدمهديمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی84

975کارگربیده مصطفیمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی85

971اشرفی فاطمهمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی86

972داودي بنی امیرمحمدمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی87

973بشارت عارفمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی88

974مولویان جزي امیرمسعودمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی89

971وزیري نسباسمامهندسی شیمیفنی ومھندسی90

972خاشعی ورنا مخواستیپیمانمهندسی شیمیفنی ومھندسی91

971اخالصیمهدیهمهندسی عمرانفنی ومھندسی92

972دهقان اشکذريمحمدحسینمهندسی عمرانفنی ومھندسی93

973ساعت سازیزديمهدیهمهندسی عمرانفنی ومھندسی94

974عابدینی سانیجیزهرامهندسی عمرانفنی ومھندسی95

971محمدحسنی جوریاسرمهندسی معدنفنی ومھندسی96

972اسالملوقراییامینیهمهندسی معدنفنی ومھندسی97

973پیکار معصومهمهندسی معدنفنی ومھندسی98

971 حاتمی ماربینیمحمد جوادمهندسی مکانیکفنی ومھندسی99

972 دهستانی بافقیارمانمهندسی مکانیکفنی ومھندسی100

973 زنگی اباديجوادمهندسی مکانیکفنی ومھندسی101

974 جواهراتفاطمهمهندسی مکانیکفنی ومھندسی102

975 حیدري قرائیمحمد میثممهندسی مکانیکفنی ومھندسی103

976شهري محیامهندسی مکانیکفنی ومھندسی104

971 عتیقی میالدمهندسی نساجیفنی ومھندسی105

972 زارع زاده مهریزيابوافضلمهندسی نساجیفنی ومھندسی106
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973 کاظمی قهدریجانیفاطمهمهندسی نساجیفنی ومھندسی107

974 صدرائییگانهمهندسی نساجیفنی ومھندسی108

975 هاشمی جوزدانیفاطمهمهندسی نساجیفنی ومھندسی109

971جلوانی شقایقعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی110

971انوشه نگینعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی111

971موسائی فاطمهمهندسی طبیعتمنابع طبیعی112

971تفضلی یزديپرناارتباط تصویريهنر و معماري113

972زمانامیرحسینارتباط تصویريهنر و معماري114

971پورحیدريمینامهندسی شهرسازيهنر و معماري115

972کریمی دستنائیپردیسمهندسی شهرسازيهنر و معماري116

971هاشمی جیلیراضیه الساداتمهندسی معماريهنر و معماري117

972شمگانیرضامهندسی معماريهنر و معماري118

971ربیعیزهرانقاشیهنر و معماري119

972بانشیمائدهنقاشیهنر و معماري120

971عالم زادهسیناحسابداريپردیس مھریز121

972محمدیانمیثمحسابداريپردیس مھریز122

971بخشیان محمدمحمدحقوقپردیس مھریز123

972چابوكمهديحقوقپردیس مھریز124

971فتوحی اردکانیمحمدامینروانشناسیپردیس مھریز125

972مراديمحمدرضاروانشناسیپردیس مھریز126

971غالمی قوام اباد زهرازبان وادبیات انگلیسیپردیس مھریز127

972طالبیابوالفضلزبان وادبیات انگلیسیپردیس مھریز128

971شیرگردونمهدیهمدیریت بازرگانیپردیس مھریز129

972عباسیفاطمهمدیریت بازرگانیپردیس مھریز130

973شایقریحانهمدیریت بازرگانیپردیس مھریز131

971حسن زادهامیرحسینمهندسی کامپیوترپردیس مھریز132

محمدحسینمهندسی کامپیوترپردیس مھریز133
عبدالرضائیان 

گاوافشادي
972


