
رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکده/پردیسردیف

961زارع زردینیعاطفهآمارعلوم1

951غالمی پورآهنگراننجمهآمار و کاربردهاعلوم2

951ریحانی اشکذریزهراریاضیات و کاربردهاعلوم3

952رضایی حسین آبادیزهراریاضیات و کاربردهاعلوم4

971یزدانیسارازمین شناسیعلوم5

961یزدانیمژگانزمین شناسیعلوم6

951مکارمنعیمهزمین شناسیعلوم7

961حبیبیفاطمهزیست شناسیعلوم8

951طبیبیانفاطمهزیست شناسیعلوم9

971نوریسپهر زیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم10

972زارع بنادکوکیمحمدرضازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم11

961جورکشعلیرضا زیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم12

951میرحسینیشیمازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم13

971صادقی خرمیمحمدرضازیست فناوریعلوم14

961حاجی حسینیمریمزیست فناوریعلوم15

971قل هوالهی اردکاننوشینشیمی کاربردیعلوم16

961محسنی نصرآبادفاطمه شیمی کاربردیعلوم17

951وائلیاحمدشیمی کاربردیعلوم18

961میرزائی خوندابیرسولشیمی محض علوم19

951حالجفایزهشیمی محض علوم20

971یزدان پناهعلیعلوم کامپیوترعلوم21

961ابراهیمیکوثرعلوم کامپیوترعلوم22

951دره زرشکیفاطمهعلوم کامپیوترعلوم23

971زارع نژاد اشکذریابوالفضلفیزیکعلوم24

961دیوسارمحسنفیزیکعلوم25

951احمدیجوادفیزیکعلوم26

952یزدانیحمید رضافیزیکعلوم27

961صمیمیمحمد مهدی   اقتصادعلوم انسانی28

971هادیمحمد   اقتصادعلوم انسانی29

971سلمانزهرابرنامه ریزی اجتماعی و تعاونعلوم انسانی30

961زارع توران پشتیمحمدرضابرنامه ریزی اجتماعی و تعاونعلوم انسانی31

(98-97 درصدبرتر  سال تحصیلی 2)لیست دانشجویان ممتاز 



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکده/پردیسردیف

961سلطانی گردفرامرزیزینبپژوهشگری اجتماعیعلوم انسانی32

951صبوحی گلکارزینبپژوهشگری اجتماعیعلوم انسانی33

971جعفری سیریزینگارتاریخعلوم انسانی34

961عجمیمیالدتاریخعلوم انسانی35

951شیرازیزهراتاریخعلوم انسانی36

951شورابی مزرعه اخوندسمیهتعاون و رفاه اجتماعیعلوم انسانی37

971ناظری بافقیرضیه الساداتجامعه شناسیعلوم انسانی38

971رنجبرمهساجغرافیاعلوم انسانی39

951طوفانی کوپاییهاجرجغرافیاعلوم انسانی40

952علی صادقی ریزیراضیهجغرافیاعلوم انسانی41

961زارع زاده مهریزیساراجهانگردیعلوم انسانی42

971دهقانپورفراشاهمریمحسابداریعلوم انسانی43

961کردابادیفاطمهحسابداریعلوم انسانی44

951زعیم حسینی اناریحامدحسابداریعلوم انسانی45

971زارع ارنانیعلیرضاحقوقعلوم انسانی46

961مدرس مصلیریحانه الساداتحقوقعلوم انسانی47

962زارع زردینیزینبحقوقعلوم انسانی48

951منصوریمهدیهحقوقعلوم انسانی49

971فالح تفتیفاطمهروانشناسیعلوم انسانی50

961شاکر اردکانی مهدیهروانشناسیعلوم انسانی51

951محرابینسترنروانشناسیعلوم انسانی52

971خجستهساناززبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی53

961پوراکبریعادلهزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی54

951خسرویمیالدزبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی55

971نعمت الهیزهرازبان و ادبیات عربیعلوم انسانی56

961اسماعیلی نسب کرمانیمطهرهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی57

951زارع اقبال ابادیمهدیهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی58

971رضائی حسین ابادیزهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی59

961جعفری اردکانیزهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی60

951حاجی محمدیزهرازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی61

971کریمی زارچیفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی62

961عبوریفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی63



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکده/پردیسردیف

951طهوریالههعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی64

951اسدی طلب فاطمه علوم اقتصادی علوم انسانی65

971رادخورشنرجس علوم تربیتی علوم انسانی66

961میر حسینیفاطمه سادات علوم تربیتی علوم انسانی67

951صبریفایزهعلوم تربیتی علوم انسانی68

971دهقان طزرجانیمریم الساداتعلوم سیاسیعلوم انسانی69

961طالئیزهرهعلوم سیاسیعلوم انسانی70

951زارعمطهرهعلوم سیاسیعلوم انسانی71

971زنده پورسیده  شهالعلوم ورزشیعلوم انسانی72

961حسینی فهرجیارغوانعلوم ورزشیعلوم انسانی73

951صدیقیان زادهفاطمهعلوم ورزشیعلوم انسانی74

971ترك زادهفاطمهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی75

961وجهیفاطمهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی76

951پورابراهیمیملیحهفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی77

971شهیدیسوگلگردشگریعلوم انسانی78

971طاهری رادمبینامددکاری اجتماعیعلوم انسانی79

961صادقی هاردنگیمرضیهمددکاری اجتماعیعلوم انسانی80

961کریمی ماربینیعاطفهمددکاری اجتماعیعلوم انسانی81

961یزدانیعلیمددکاری اجتماعیعلوم انسانی82

971میرحسینی فهرجسید محمد طاهامدیریت بازرگانیعلوم انسانی83

961یوسفی سخویدیمرضیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی84

951دهقانفاطمهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی85

951صادقی شاهدانیحسینمدیریت جهانگردیعلوم انسانی86

971گرزالدینعلیمدیریت صنعتیعلوم انسانی87

961حیدریسمانهمدیریت صنعتیعلوم انسانی88

951میراتشی یزدیسیده مهشیدمدیریت صنعتیعلوم انسانی89

971رفیعی مجومردابوالفضلمدیریت مالیعلوم انسانی90

961انصاری پادوكحسینمدیریت مالیعلوم انسانی91

951کمری زادهمحمدرضامدیریت مالیعلوم انسانی92

971یوسفیهمامردم شناسیعلوم انسانی93

961ظهرابیخشایارمردم شناسیعلوم انسانی94

951جعفری نعیمیفاطمهمردم شناسیعلوم انسانی95



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکده/پردیسردیف

971ابوالحسنی جمال فرهادمهندسی برقفنی و مهندسی96

972میرجلیلی مصطفیمهندسی برقفنی و مهندسی97

961شیرانیان محمدمهرانمهندسی برقفنی و مهندسی98

962عزیزی محمدرضامهندسی برقفنی و مهندسی99

951جوان رضامهندسی برقفنی و مهندسی100

952وزیری سرشک محمدابراهیممهندسی برقفنی و مهندسی101

971ساجدی رضامهندسی کامپیوترفنی و مهندسی102

972اسمعیلی زینی محمدرضامهندسی کامپیوترفنی و مهندسی103

961محمودی علیمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی104

962نکوئی سینامهندسی کامپیوترفنی و مهندسی105

951صادقی ریحانهنرم افزار- مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی106

971براتی محمدمهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی107

972اشرفی فاطمهمهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی108

961صالحی محمدمهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی109

962شاهدی علی اباد سعیدهمهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی110

951اسکندری نژاد سارامهندسی مواد و متالورژیفنی و مهندسی111

971وزیری نسباسمامهندسی شیمیفنی و مهندسی112

961کریمیعاطفهمهندسی شیمیفنی و مهندسی113

951صالحیپوریامهندسی شیمیفنی و مهندسی114

971طبخیپریسا مهندسی صنایعفنی و مهندسی115

961هاتفیمینامهندسی صنایعفنی و مهندسی116

951یوسفی فری ابادیریحانه مهندسی صنایعفنی و مهندسی117

971اخالصیمهدیهمهندسی عمرانفنی و مهندسی118

972ساعت سازیزدیمهدیهمهندسی عمرانفنی و مهندسی119

961بابائی احمدآبادیسعیدمهندسی عمرانفنی و مهندسی120

962انوری زارچمحمدعلیمهندسی عمرانفنی و مهندسی121

951کریمی میمونهسجادمهندسی عمرانفنی و مهندسی122

952رحیمیبهناممهندسی عمرانفنی و مهندسی123

961فتاحیمحمدحسینمهندسی معدنفنی و مهندسی124

962دوست حسینیریحانهمهندسی معدنفنی و مهندسی125

951محسنیاحمدرضامهندسی معدنفنی و مهندسی126

952براتی بلداجیصادقمهندسی معدنفنی و مهندسی127



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکده/پردیسردیف

971دهستانیآرمانمهندسی مکانیکفنی و مهندسی128

972حاتمی محمد جوادمهندسی مکانیکفنی و مهندسی129

973زنگی آبادیجوادمهندسی مکانیکفنی و مهندسی130

961حسینی رباطسیدرضامهندسی مکانیکفنی و مهندسی131

962حکیمیسروشمهندسی مکانیکفنی و مهندسی132

951ابوالحسنیعلیمهندسی مکانیکفنی و مهندسی133

952شادکامیپوریامهندسی مکانیکفنی و مهندسی134

971عتیقیمیالدمهندسی نساجیفنی و مهندسی135

961جوکارمصطفیمهندسی نساجیفنی و مهندسی136

962حیدریعلیمهندسی نساجیفنی و مهندسی137

963فروهرنرگسمهندسی نساجیفنی و مهندسی138

951انتظاریزهرهمهندسی نساجیفنی و مهندسی139

952مقامیفرزانهمهندسی نساجیفنی و مهندسی140

953عالسرپناهیمریممهندسی نساجیفنی و مهندسی141

97۱زمان امیرحسینارتباط تصویریمعماری142

96۱احمدی سمیراارتباط تصویریمعماری143

95۱صمیمی سولمازارتباط تصویریمعماری144

97۱پورحیدری مینامهندسی شهرسازیمعماری145

96۱کالنتری سرچشمه عباسمهندسی شهرسازیمعماری146

95۱موسوی چمطاقی سمیه الساداتمهندسی شهرسازیمعماری147

97۱شمگانی رضامهندسی معماریمعماری148

96۱صراف شیرازی حسنمهندسی معماریمعماری149

95۱میرزایی پورمیبدی فاطمهمهندسی معماریمعماری150

97۱خرم نیا متیننقاشیمعماری151

96۱قربان زاده بهارهنقاشیمعماری152

95۱کرباسی عامل نیلوفرنقاشیمعماری153

971جلوانی شقایقعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی154

951نصیریان مهدیعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی155

971حسنی زارع زهراعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی156

961باغستانی محمدمهدیعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی157

951مهیازاده صدیقهعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی158

951منوچهری نیا خوش نازمدیریت مناطق خشک و بیابانیمنابع طبیعی159



رتبهورودینام خانوادگینامرشتهدانشکده/پردیسردیف

961وحدتی نسب نسترنمهندسی  طبیعتمنابع طبیعی160

971محمدیانمیثمحسابداریپردیس مهریز161

961میرزائیاحسانحسابداریپردیس مهریز162

971بخشیانمحمدحقوقپردیس مهریز163

961مدرس وامقیریحانه الساداتحقوقپردیس مهریز164

971فتوحی اردکانیمحمدامینروانشناسیپردیس مهریز165

961صنعتیفاطمهروانشناسیپردیس مهریز166

951رنجبرجمال ابادیارزوروانشناسیپردیس مهریز167

971غالمی قوام ابادزهرازبان و ادبیات انگلیسیپردیس مهریز168

961میرحسینیسحر الساداتزبان و ادبیات انگلیسیپردیس مهریز169

971حسن زادهامیرحسینکامپیوترپردیس مهریز170

961مساح منشادیفاطمهکامپیوترپردیس مهریز171

951پورمحمدعلی هدشسعیدکامپیوترپردیس مهریز172

971شیرگردونمهدیهمدیریتپردیس مهریز173

961صائبیمحمدمدیریتپردیس مهریز174

951خورشیدیمحمدمدیریتپردیس مهریز175

ممتازین سازمان سنجش 98پارسائیانمطهرهحقوقسازمان سنجش176

ممتازین سازمان سنجش 98سلطانیمحدثه حقوقسازمان سنجش177

ممتازین سازمان سنجش 98مزیدی شرف ابادیسیدعلی محمدحقوقسازمان سنجش178

ممتازین سازمان سنجش 98غفورزاده یزدیمریم روانشناسیسازمان سنجش179


