
رتبهورودينام خانوادگینامرشتهپردیس/دانشکدهردیف

981رهنما علیآمارعلوم1

981ایمانی فاطمهریاضیات و کاربردهاعلوم2

982یزدي زاده رحمت ابادي فاطمهریاضیات و کاربردهاعلوم3

981اقبالی زارچمرضیه زمین شناسیعلوم4

982امیري دهجملیکازمین شناسیعلوم5

983دهقانی زادهریحانهزمین شناسیعلوم6

981عمادزادهزهرازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم7

982موثر مریمزیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم8

981صفرزاده کرمانیسجادزیست فناوريعلوم9

982قزوینی سپیدهزیست فناوريعلوم10

983نم نباتمحسنزیست فناوريعلوم11

981میرزائیمائدهشیمی کاربردي علوم12

982خادمی  عطا آباديمحمد رضا شیمی کاربردي علوم13

983طباطبائی میرك آبادمطهره الساداتشیمی کاربردي علوم14

981عبدالعظیمی هانیه ساداتعلوم کامپیوترعلوم15

982مطلبی کربکندي مژدهعلوم کامپیوترعلوم16

983سپهري سیماعلوم کامپیوترعلوم17

981زوارئیشایانفیزیکعلوم18

982هاتفیهانیهفیزیکعلوم19

983صادقیانمطهرهفیزیکعلوم20

984رضائی حیدريفاطمه فیزیکعلوم21

981اسکندري سینااقتصادعلوم انسانی22

982عرب زینباقتصادعلوم انسانی23

981میرزاخانی نافچی غزالهبرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی24

982متوسلیان نگاربرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی25

981احمدي قلعه تکی نگینتاریخعلوم انسانی26

982بخشی فاطمهتاریخعلوم انسانی27

981امینی الري بهارجامعه شناسیعلوم انسانی28

982فراست پرینازجامعه شناسیعلوم انسانی29

981محمدي ابوالخیري فاطمه ساداتجغرافیاعلوم انسانی30

982خلیل پورجونقانی زینبجغرافیاعلوم انسانی31

981محبوبی نیاحسابداريعلوم انسانی32

982کریمی نیلوفرحسابداريعلوم انسانی33

981ارسالن لعیاحقوقعلوم انسانی34
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982سلطانی محدثهحقوقعلوم انسانی35

983عابدین زاده ماسوله شهروزحقوقعلوم انسانی36

984نصرتی فریباحقوقعلوم انسانی37

981تیموري عرفانروانشناسیعلوم انسانی38

982باصري فاطمهروانشناسیعلوم انسانی39

981حاجی زینلی بیوکی مطهرهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی40

982باقري فایزهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی41

981لقمانی مریم الساداتزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی42

982زارع زهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی43

981گنجی ساجدهزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی44

982سجادي نژاد زهراالساداتزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی45

981حامدمحمدي عاطفهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی46

982حامدمحمدي عارفهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی47

981دهقان بنادکی فرزانهعلوم تربیتیعلوم انسانی48

982کریمی زارچی مریمعلوم تربیتیعلوم انسانی49

981امامی حسامعلوم سیاسیعلوم انسانی50

982طالبی مهديعلوم سیاسیعلوم انسانی51

981بابایی حیدرابادي فاطمهعلوم ورزشیعلوم انسانی52

982صالحی محمدعلوم ورزشیعلوم انسانی53

981کبیرزاده نائینی نگینفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی54

982خدري سونکی محمدحسنفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی55

981رفیعی ارزوگردشگريعلوم انسانی56

981زارعی بتولمددکاري اجتماعیعلوم انسانی57

982مظاهري لیالمددکاري اجتماعیعلوم انسانی58

981امانت یزدي فیروزهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی59

982طلبه زهراالساداتمدیریت بازرگانیعلوم انسانی60

981میردامادي فاطمه الساداتمدیریت صنعتیعلوم انسانی61

982فروزنده شهرکی امیرمهديمدیریت صنعتیعلوم انسانی62

981حکیمی رکن ابادي علیرضامدیریت مالیعلوم انسانی63

982محمدي زهرامدیریت مالیعلوم انسانی64

981مرادي فاطمهمردم شناسیعلوم انسانی65

982پورعلیرضا مرجانمردم شناسیعلوم انسانی66

981زارع محمدامینمهندسی برقفنی ومھندسی67

982وارسته مارالمهندسی برقفنی ومھندسی68

983ابراهیمی سیریزي فاطمهمهندسی برقفنی ومھندسی69

984عیدي زاده علیمهندسی برقفنی ومھندسی70
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985بخشنده محمدرضامهندسی برقفنی ومھندسی71

986مکی پارسامهندسی برقفنی ومھندسی72

987بهرامی محمدمهندسی برقفنی ومھندسی73

981زارع پریسامهندسی صنایعفنی ومھندسی74

981زارع پوراشکذري امیررضامهندسی صنایعفنی ومھندسی75

982دربیدي زهرامهندسی صنایعفنی ومھندسی76

981تحیري ارشیامهندسی کامپیوترفنی ومھندسی77

982ابراهیمی دهشیري زهرامهندسی کامپیوترفنی ومھندسی78

983کیانی حسن ابادي ایدینمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی79

984وطن خواه اردکانی محمدصادقمهندسی کامپیوترفنی ومھندسی80

985خسروانی نادیامهندسی کامپیوترفنی ومھندسی81

981نادري دره شوري محمدامینمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی82

982رحیم نژاد نفیسهمهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی83

983منجذب نیمامهندسی مواد و متالورژيفنی ومھندسی84

981باقري پورعلیمهندسی شیمیفنی ومھندسی85

982جمالیزهرامهندسی شیمیفنی ومھندسی86

981انتظاريحمیدرضامهندسی عمرانفنی ومھندسی87

982پناهی درچهزهرامهندسی عمرانفنی ومھندسی88

983جعفرزادهسینامهندسی عمرانفنی ومھندسی89

984پیروزبخت ایمانمهندسی عمرانفنی ومھندسی90

981محمدي جرجافکیعارف مهندسی معدنفنی ومھندسی91

982حسینی مجدزهرامهندسی معدنفنی ومھندسی92

983پیرباديجوادمهندسی معدنفنی ومھندسی93

984بیرامیعلیمهندسی معدنفنی ومھندسی94

981 خاکپورعلیرضامهندسی مکانیکفنی ومھندسی95

982 دیانی کلیسانیحسینمهندسی مکانیکفنی ومھندسی96

983 الله زاريمصطفیمهندسی مکانیکفنی ومھندسی97

984 رضا عبقريمحمدمهندسی مکانیکفنی ومھندسی98

981اتشی دوقزلو ناهیدعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی99

981مرتضائی رتکی حمیدهعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی100

981عرب دوالب هانیهمهندسی طبیعتمنابع طبیعی101

981حیدريفائزهارتباط تصویريهنر و معماري102

982مغیثیعلیارتباط تصویريهنر و معماري103

981پناهیمحمد مهديمهندسی شهرسازيهنر و معماري104

982فتاحیمحمد نویدمهندسی شهرسازيهنر و معماري105

981دانشمندنسیممهندسی معماريهنر و معماري106
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982نوروزيسهیلمهندسی معماريهنر و معماري107

981رحیمیفاطمه اطهرنقاشیهنر و معماري108

982زمانی پورفاطمهنقاشیهنر و معماري109

981عقبی طلب سیماحسابداريپردیس مھریز110

982حسینی میناالساداتحسابداريپردیس مھریز111

981حمله داري میبديارمانحقوقپردیس مھریز112

982دهقان شادکامیمتینحقوقپردیس مھریز113

983مسعودي نسبرضاحقوقپردیس مھریز114

981امین نیلیامیرساالرروانشناسیپردیس مھریز115

982قدرتی شاتوريمتینروانشناسیپردیس مھریز116

981خلیفه زادهزکریازبان وادبیات انگلیسیپردیس مھریز117

982سلمانیرضازبان وادبیات انگلیسیپردیس مھریز118

983اقل الزاکرینامیرزبان وادبیات انگلیسیپردیس مھریز119

981کریمی تندیسمدیریت بازرگانیپردیس مھریز120

982غیورنجف ابادي مرتضیمدیریت بازرگانیپردیس مھریز121

981دهقانی محمداباديفاطمهمهندسی کامپیوترپردیس مھریز122

982تابش مهدیهمهندسی کامپیوترپردیس مھریز123


