
رتبهورودينام خانوادگينامرشتهپرديس/دانشكدهرديف
981ابراهيميسميراآمارعلوم1
982رضائيفاطمهرياضيات و كاربردهاعلوم2
983خوانين زادهزهرارياضيات و كاربردهاعلوم3
981عبدالعظيمي هانيه ساداتعلوم كامپيوترعلوم4
982شباني سهيلعلوم كامپيوترعلوم5
983مطلبي كربكندي مژدهعلوم كامپيوترعلوم6
981هاتفيهانيهفيزيكعلوم7
982زوارئيشايانفيزيكعلوم8
983موسوي فريماني  سيده مارالفيزيكعلوم9
981عسكريمحمدشيمي محضعلوم10
982عابدين نژادزهراشيمي محضعلوم11
981حبيبي خوزانيعليشيمي كاربرديعلوم12
982شرفيشيرينشيمي كاربرديعلوم13
981اميري دهجمليكازمين شناسيعلوم14
982اقبالي زارچمرضيهزمين شناسيعلوم15
983فودازيفاطمهزمين شناسيعلوم16
981عمادزادهزهرازيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم17
982بصيريعليزيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم18
981صفرزاده كرمانيسجادزيست فناوريعلوم19
982قزوينيسپيدهزيست فناوريعلوم20
983قائمي بهجانيزهرازيست فناوريعلوم21
981ارسالنلعياحقوقعلوم انساني22
982خاتون اباديسيدسجادحقوقعلوم انساني23
983نصرتيفريباحقوقعلوم انساني24
984طغياني ريزيمحمدجوادحقوقعلوم انساني25
981رضائي حسن اباديفاطمهعلوم ورزشيعلوم انساني26
982ياوريمحمدمهديعلوم ورزشيعلوم انساني27
981حاجي زينلي بيوكيمطهرهزبان و ادبيات عربيعلوم انساني28
982كريميان كليشادرخيزهرازبان و ادبيات عربيعلوم انساني29
981احمدي قلعه تكينگينتاريخعلوم انساني30
982هنريمحمدحسينتاريخعلوم انساني31
981اماميحسامعلوم سياسيعلوم انساني32
982رجاييمعراجعلوم سياسيعلوم انساني33
981حامد محمديعارفهعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني34
982حامد محمديعاطفهعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني35
981دري كفرانيزهرامديريت صنعتيعلوم انساني36
982منتظري هدشزهرا الساداتمديريت صنعتيعلوم انساني37
981كبيرزاده نائينينگينفقه و حقوق اسالميعلوم انساني38
982خدري سونكيمحمدحسنفقه و حقوق اسالميعلوم انساني39
981رحيم پور نايينيمهشيدجغرافياعلوم انساني40
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982اميري باغبادراني مهديجغرافياعلوم انساني41
981پورصالحي زهرازبان انگليسيعلوم انساني42
982گنجيساجدهزبان انگليسيعلوم انساني43
981محبوبيانمهديحسابداريعلوم انساني44
982محبوبي نيابهارهحسابداريعلوم انساني45
983خبازيفاطمهحسابداريعلوم انساني46
981حكيمي ركن آباديعليرضامديريت ماليعلوم انساني47
982بيرجنديپرنيانمديريت ماليعلوم انساني48
981صمديحديثگردشگريعلوم انساني49
982كارگر دهنودشتيياسمنگردشگريعلوم انساني50
981مظاهري ليالمددكاري اجتماعيعلوم انساني51
982زارعيبتولمددكاري اجتماعيعلوم انساني52
981اميني الري بهارجامعه شناسيعلوم انساني53
982فراستپرينازجامعه شناسيعلوم انساني54
981عبدالهيريحانهمردم شناسيعلوم انساني55
982مراديفاطمهمردم شناسيعلوم انساني56
981ميرزاخاني نافچي غزالهبرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني57
982حاتميمريمبرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني58
981زارعزهرازبان و ادبيات فارسيعلوم انساني59
982صابريفاطمهزبان و ادبيات فارسيعلوم انساني60
981امانت يزدي فيروزهمديريت بازرگانيعلوم انساني61
982دشتي رحمت ابادي ندامديريت بازرگانيعلوم انساني62
981دهقان بنادكيفرزانهعلوم تربيتيعلوم انساني63
982كريمي زارچيمريمعلوم تربيتيعلوم انساني64
981غفورزادهمريم روانشناسيعلوم انساني65
982دادخواهكوثرروانشناسيعلوم انساني66
981اسكندريسينااقتصادعلوم انساني67
982عربزينباقتصادعلوم انساني68
981خاكپورعليرضامهندسي مكانيكفني و مهندسي69
982دياني كليسانيحسين مهندسي مكانيكفني و مهندسي70
983آنالوئي عادگانيعليمهندسي مكانيكفني و مهندسي71
984صداقتعرفانمهندسي مكانيكفني و مهندسي72
981وارستهمارالمهندسي برقفني و مهندسي73
982شهبازيفاطمهمهندسي برقفني و مهندسي74
983ابراهيمي  سيريزيفاطمهمهندسي برقفني و مهندسي75
984زارعمحمدامينمهندسي برقفني و مهندسي76
985عيدي زادهعليمهندسي برقفني و مهندسي77
986پرتويپوريامهندسي برقفني و مهندسي78
981شيشه بر  معينمهندسي كامپيوترفني و مهندسي79
982وطن خواه اردكاني  محمدصادقمهندسي كامپيوترفني مهندسي80
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983بيكي فيروزابادي  ستايشمهندسي كامپيوترفني و مهندسي81
984مشاري زاده  محمدامينمهندسي كامپيوترفني و مهندسي82
985ابراهيمي دهشيريزهرامهندسي كامپيوترفني و مهندسي83
981انتظاريحميدرضامهندسي عمرانفني و مهندسي84
982پناهي درچهزهرامهندسي عمرانفني و مهندسي85
983عمرانپور شهرضااميرحسينمهندسي عمرانفني و مهندسي86
984انصاريآريامهندسي عمرانفني و مهندسي87
981باقري پورعليمهندسي شيميفني و مهندسي88
982شاكرفرپريسامهندسي شيميفني و مهندسي89
981زارع پريسامهندسي صنايعفني و مهندسي90
982زارع پوراشكذرياميررضامهندسي صنايعفني و مهندسي91
983الزمي سخويدي   زهرامهندسي صنايعفني و مهندسي92
981فتوحي فيروزاباد   سپيدهمهندسي نساجيفني و مهندسي93
982سركارنساج  الهاممهندسي نساجيفني و مهندسي94
983اميري فرساجدهمهندسي نساجيفني و مهندسي95
981نادري دره شوري  محمدامينمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي96
982قربانيمحمدمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي97
983منجذبنيمامهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي98
981محمدي جرجافكي  عارفمهندسي معدنفني و مهندسي99
982بيراميعليمهندسي معدنفني و مهندسي100
983حسيني مجدزهرامهندسي معدنفني و مهندسي101
984پيرباديجوادمهندسي معدنفني و مهندسي102
981گل چينان  زهرامحيط زيستمنابع طبيعي103
981غالب بافقيالهه علوم و مهندسي خاكمنابع طبيعي104
981بهرامي مهابادي  ويدامهندسي طبيعتمنابع طبيعي105
981طباطبائي سيده كيميامهندسي معماريهنر و معماري106
981پناهي محمدمهديمهندسي شهرسازيهنر و معماري107
982اخوان قالي باف فاطمهمهندسي شهرسازيهنر و معماري108
981رحيمي فاطمه اطهرنقاشيهنر و معماري109
982زماني پورفاطمهنقاشيهنر و معماري110
981حيدري فائزهارتباط تصويريهنر و معماري111
982الهي دهقي زهراارتباط تصويريهنر و معماري112
981دهقاني محمداباديفاطمهمهندسي كامپيوترپرديس مهريز113
982تابش مهديهمهندسي كامپيوترپرديس مهريز114
981كريميتنديسمديريت بازرگانيپرديس مهريز115
982غيورنجف اباديمرتضيمديريت بازرگانيپرديس مهريز116
981قدرتي شاتوريمتينروانشناسيپرديس مهريز117
982امين نيليامير ساالرروانشناسيپرديس مهريز118
981عقبي طلبسيماحسابداريپرديس مهريز119
982حسينيميناالساداتحسابداريپرديس مهريز120
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981صفري زارچعباسزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز121
982اسالمي نژادفاطمهزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز122
981حمله داري ميبديارمانحقوقپرديس مهريز123
982مسعودي نسبرضاحقوقپرديس مهريز124
983دهقان شادكاميمتينحقوقپرديس مهريز125


