
رتبهورودينام خانوادگينامرشتهپرديس/دانشكدهرديف

991خاشعي زهراآمارعلوم1
992احمدي اليقرازهراآمارعلوم2
993كفيرياميرحسينآمارعلوم3
991دهقاني مريمرياضيات و كاربردهاعلوم4
992دهقاني سعيدهرياضيات و كاربردهاعلوم5
993يارعلي فاطمهرياضيات و كاربردهاعلوم6
994حجتيسيمارياضيات و كاربردهاعلوم7
991دشتي ريحانهعلوم كامپيوترعلوم8
992اقاعلي طاري اويدعلوم كامپيوترعلوم9
993مراديحجت اهللاعلوم كامپيوترعلوم10
991كاظمي  محمدحسنفيزيكعلوم11
991كشاورزي فراشاهفاطمهشيمي محضعلوم12
992غياثي اصفهانيعليشيمي محضعلوم13
991اقباليالههشيمي كاربرديعلوم14
992رستميفائزهشيمي كاربرديعلوم15
993الوندي غياثوندمريمشيمي كاربرديعلوم16
991موتورچيفرشتهزمين شناسيعلوم17
992رضائياميرمحمدزمين شناسيعلوم18
993شيخ سوينيفهيمهزمين شناسيعلوم19
991زاهدارشيازيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم20
992فروزانيحوريهزيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم21
991صالح زادهنگارزيست فناوريعلوم22
992زارع زاده مهريزيفاطمهزيست فناوريعلوم23
991شرف نهالآتناحقوقعلوم انساني24
992علي پور عليحقوقعلوم انساني25
993حسين رضائي ماهانيالهامحقوقعلوم انساني26
994احمدي زادهسيدعليحقوقعلوم انساني27
991جاللي محمدابادينازنينعلوم ورزشيعلوم انساني28
992كارگريگانهعلوم ورزشيعلوم انساني29
991زنگيانسعيدهزبان و ادبيات عربيعلوم انساني30
992حاجي حسيني شوازيريحانهزبان و ادبيات عربيعلوم انساني31
991دهقانيسارهتاريخعلوم انساني32
992زارعميالدتاريخعلوم انساني33
991رحيمي قلعه سليميمريمعلوم سياسيعلوم انساني34
992آخوندي ابراهيم آباديمحمدحسينعلوم سياسيعلوم انساني35
991ستوده نيا كرانيفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني36
992حسيني رادسيده زهراعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني37
991صادق زاده نائينيمبينامديريت صنعتيعلوم انساني38
992بهبودي فاطمهمديريت صنعتيعلوم انساني39
991كارگر حاجي آباديحانيهفقه و حقوق اسالميعلوم انساني40
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992مختاريزهرافقه و حقوق اسالميعلوم انساني41
991فروغيساراجغرافياعلوم انساني42
992شكاري جوزم فاطمهجغرافياعلوم انساني43
991ضيائيان سانيجنازنين فاطمهزبان انگليسيعلوم انساني44
992تاج ابادي مهشيدزبان انگليسيعلوم انساني45
991كرامتيمهتابحسابداريعلوم انساني46
992كبيريفاطمهحسابداريعلوم انساني47
991يوسفي دارانيمحمدمهديمديريت ماليعلوم انساني48
992حيدريحانيه مديريت ماليعلوم انساني49
991زارع اشكذريفاطمه الساداتگردشگريعلوم انساني50
991شعاليي مجومردفاطمهگردشگريعلوم انساني51
991حسين بيك عراقي محمدحسينمددكاري اجتماعيعلوم انساني52
992شبانيمهديمددكاري اجتماعيعلوم انساني53
991رجبي نژادمرتضيجامعه شناسيعلوم انساني54
991يعقوبي شمس اباديبهارهجامعه شناسيعلوم انساني55
991زرگرچياتنا الساداتمردم شناسيعلوم انساني56
992سلماني خالدي ياسينمردم شناسيعلوم انساني57
991دشت دهي حميدرضابرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني58
992حسيني پورعزاباديفاطمه الساداتبرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني59
991اسالمي مهدي ابادي فائزهزبان و ادبيات فارسيعلوم انساني60
992يوسفي هدش ستارهزبان و ادبيات فارسيعلوم انساني61
991جعفري نجف ابادي مريممديريت بازرگانيعلوم انساني62
992سد ربابمديريت بازرگانيعلوم انساني63
991ميرحسينيالهه الساداتعلوم تربيتيعلوم انساني64
992اميني مقدممطهرهعلوم تربيتيعلوم انساني65
991منصوريبهارروانشناسيعلوم انساني66
992صبازهراروانشناسيعلوم انساني67
993اصفهانيزهراروانشناسيعلوم انساني68
991جعفريمحمدحسيناقتصادعلوم انساني69
992حسينيمحمداقتصادعلوم انساني70
991رمضاني برشنهعلي رضامهندسي مكانيكفني و مهندسي71
992ابوئي مهريزيمحسنمهندسي مكانيكفني و مهندسي72
993موسوي قوام اباديسيد يوسفمهندسي مكانيكفني و مهندسي73
994فتاحيمهرانهمهندسي مكانيكفني و مهندسي74
995بني اسديسبحانمهندسي مكانيكفني و مهندسي75
996هاشمي نژاد سانيجيسيد مرتضيمهندسي مكانيكفني و مهندسي76
991جوكاريانرضامهندسي برقفني و مهندسي77
992طباطبائيحسينمهندسي برقفني و مهندسي78
993ميريسروشمهندسي برقفني و مهندسي79
994براتيمحمد مهديمهندسي برقفني و مهندسي80
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995كالنتري  ترك آبادعليمهندسي برقفني و مهندسي81
996محمدترابسامانمهندسي برقفني و مهندسي82
991ابراهيمي تودشكيمحمدمتينمهندسي كامپيوترفني و مهندسي83
992برزگري بافقيسعيدمهندسي كامپيوترفني و مهندسي84
993پردال كتايونمهندسي كامپيوترفني و مهندسي85
994سركوبي مجتبيمهندسي كامپيوترفني و مهندسي86
995مختاري حسن ابادمحدثهمهندسي كامپيوترفني و مهندسي87
991فتوحي فيروزاباداميرمهديمهندسي عمرانفني و مهندسي88
992پورسيدسيد محمدمهديمهندسي عمرانفني و مهندسي89
993امام حسينيمحمدحسينمهندسي عمرانفني و مهندسي90
991حاج غالمرضاييمحمدمهديمهندسي شيميفني و مهندسي91
992معين زادهمحمدصادقمهندسي شيميفني و مهندسي92
991پيروزمند ارميتامهندسي صنايعفني و مهندسي93
992زندخاوري ساينامهندسي صنايعفني و مهندسي94
993سليماني سمساني كيارشمهندسي صنايعفني و مهندسي95
991مرتضوي نژادمريم الساداتمهندسي نساجيفني و مهندسي96
992عبقريآرمانمهندسي نساجيفني و مهندسي97
993محمديانمريممهندسي نساجيفني و مهندسي98
994راه نوردزهرامهندسي نساجيفني و مهندسي99
991جمشيديالههمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي100
992صادقيمحمدمهديمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي101
993دهقاني كدنوئيه  سجادمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي102
991كهتوئي  فهيمهمهندسي معدنفني و مهندسي103
992خاني مزرعه آخوندمحمدطاهامهندسي معدنفني و مهندسي104
991زارع بيدكيزهرامحيط زيستمنابع طبيعي105
991رئيسيان خيرآباديمريم السادتعلوم و مهندسي خاكمنابع طبيعي106
991مسعوديمحدثهمهندسي طبيعتمنابع طبيعي107
991افشار فاطمهمهندسي معماريهنر و معماري108
992قانعيان محبوبهمهندسي معماريهنر و معماري109
991اسالمي مهرانهمهندسي شهرسازيهنر و معماري110
992جعفري قريه علي سحرمهندسي شهرسازيهنر و معماري111
991مهدي نژاد فريبانقاشيهنر و معماري112
992حاجي زاده فاطمهنقاشيهنر و معماري113
991دهقان بنادكي ريحانهارتباط تصويريهنر و معماري114
991زارع خورميزيفرهادمهندسي كامپيوترپرديس مهريز115
992قيصري هسنيجه رضوانمهندسي كامپيوترپرديس مهريز116
991اذرايينفاطمهمديريت بازرگانيپرديس مهريز117
992صدقيمحمد صادقمديريت بازرگانيپرديس مهريز118
991صوفيانيعرفانروانشناسيپرديس مهريز119
992زاغي نژادالميراروانشناسيپرديس مهريز120
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991زارع رشكوئيهفاطمهحسابداريپرديس مهريز121
992اسمعيلي قوام ابادمهالحسابداريپرديس مهريز122
993دهقان طزرجانيزهراحسابداريپرديس مهريز123
991مولويمحمدزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز124

992ذبحي اشكذرياعظم الساداتزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز125

993باقري طزنجيزهرازبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز126
991طالبي موري اباديهانيهحقوقپرديس مهريز127
992جعفري ندوشنابوالفضلحقوقپرديس مهريز128


