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198صفرزاده کرمانیسجادزیست فناوريعلوم1

197صادقیان اصفهانیکیارشزیست فناوريعلوم2

196حاجی حسینی مریمزیست فناوريعلوم3

198عمادزادهزهرازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم4

197کریمی تبار صبازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم5

297خادمیندازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم6

196جورکشعلیرضازیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم7

196دهقان هانیه الساداتزیست شناسیعلوم8

198عبدالعظیمی هانیه ساداتعلوم کامپیوترعلوم9

197یزدان پناه علیعلوم کامپیوترعلوم10

196ابراهیمی کوثرعلوم کامپیوترعلوم11

197جاور مریمآمارعلوم12

196زارع زردینیعاطفهآمارعلوم13

196پوررضائی کریم اباد مهديریاضیات و کاربردهاعلوم14

196تربتیمائدهشیمی کاربرديعلوم15

197قل هواللهی اردکاننوشین شیمی کاربرديعلوم16

198میرزائی مائدهشیمی کاربرديعلوم17

196میرزائی خوندابیرسولشیمی محضعلوم18

197عالئی فردانبهغزالهشیمی محضعلوم19

198زهري بغداد آبادشاديشیمی محضعلوم20

197زارع نزاد اشکذريابوالفضل  فیزیکعلوم21

297شباهنگمحدثه فیزیکعلوم22

198موسوي فریمانیسیده مارالفیزیکعلوم23

196طاهريمهدیهزمین شناسیعلوم24

197یزدانیسارازمین شناسیعلوم25

198اقبالی زارچمرضیهزمین شناسیعلوم26

198اسکندري سینااقتصادعلوم انسانی27

197جوکار فریبااقتصادعلوم انسانی28

196صمیمی محمدمهدياقتصادعلوم انسانی29

196وجهی فاطمهالهیات - فقه و حقوقعلوم انسانی30

198میرزاخانی نافچی غزالهبرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی31

197طالعی بافقی رقیهبرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی32

196میرکریمی تفتی فاطمه الساداتبرنامه ریزي اجتماعی و تعاونعلوم انسانی33

196قاسمی نیاسر ریحانهپژوهشگري اجتماعیعلوم انسانی34

198احمدي قلعه تکی نگینتاریخعلوم انسانی35

197جعفري سیریزي نگارتاریخعلوم انسانی36

196عجمی میالدتاریخعلوم انسانی37

198امینی الري بهارجامعه شناسیعلوم انسانی38

197ناظري بافقی رضیه الساداتجامعه شناسیعلوم انسانی39

198محمدي ابوالخیري فاطمه ساداتجغرافیاعلوم انسانی40

197رنجبر مهساجغرافیاعلوم انسانی41

196محمدي راوري فروغجغرافیاعلوم انسانی42

296ایزدیان صفوراجغرافیاعلوم انسانی43

196احمدي علی اباد نگارجهانگرديعلوم انسانی44

198محبوبی نیا بهارهحسابداريعلوم انسانی45
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197دهقانپورفراشاه مریمحسابداريعلوم انسانی46

196کردابادي فاطمهحسابداريعلوم انسانی47

198ارسالن لعیاحقوقعلوم انسانی48

197زارع ارنانی علیرضاحقوقعلوم انسانی49

196مدرس مصلی ریحانه الساداتحقوقعلوم انسانی50

296رکن الساداتی سیدمحمدحسینحقوقعلوم انسانی51

198تیموري عرفانروانشناسیعلوم انسانی52

197ثقفی زهراروانشناسیعلوم انسانی53

196شاکر اردکانی مهدیهمهدیهروانشناسیعلوم انسانی54

198حاجی زینلی بیوکی مطهرهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی55

197نعمت الهی زهرازبان و ادبیات عربیعلوم انسانی56

196صفدریان فاطمهزبان و ادبیات عربیعلوم انسانی57

198لقمانی مریم الساداتزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی58

197محمدپور ملیکازبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی59

196خانی زاده ده جمالی راضیهزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی60

198گنجی ساجدهزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی61

197شمس الدینی خرمی سعیدهزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی62

297فاتح فرزینزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی63

196پوراکبري عادلهزبان وادبیات انگلیسیعلوم انسانی64

198حامدمحمدي عاطفهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی65

197داستار یگانهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی66

196عبوري فاطمهعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم انسانی67

198دهقان بنادکی فرزانهعلوم تربیتیعلوم انسانی68

197رادخورشنرجسعلوم تربیتیعلوم انسانی69

196میرحسینی فاطمه الساداتعلوم تربیتیعلوم انسانی70

198امامی حسامعلوم سیاسیعلوم انسانی71

197نوروزي فاطمهعلوم سیاسیعلوم انسانی72

196طالئی زهرهعلوم سیاسیعلوم انسانی73

198بابایی حیدرابادي فاطمهعلوم ورزشیعلوم انسانی74

197زنده پور سیده شهالعلوم ورزشیعلوم انسانی75

196نام بخش ساجدهعلوم ورزشیعلوم انسانی76

198کبیرزاده نائینی نگینفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی77

197حسین پورمقدممهالفقه و حقوق اسالمیعلوم انسانی78

198صمدي حدیثگردشگريعلوم انسانی79

197زارعیان فائزهگردشگريعلوم انسانی80

198زارعی بتولمددکاري اجتماعیعلوم انسانی81

197رضائی علیه نگارمددکاري اجتماعیعلوم انسانی82

196صادقی هاردنگی مرضیهمددکاري اجتماعیعلوم انسانی83

198امانت یزدي فیروزهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی84

197اسماعیلی نژاد حانیهمدیریت بازرگانیعلوم انسانی85

196طغرائی سیدمحمدجوادمدیریت بازرگانیعلوم انسانی86

198میردامادي فاطمه الساداتمدیریت صنعتیعلوم انسانی87

197گرزالدین علیمدیریت صنعتیعلوم انسانی88

196رفیعی سیده شیرینمدیریت صنعتیعلوم انسانی89

198حکیمی رکن ابادي علیرضامدیریت مالیعلوم انسانی90

197محمدقشقایی المامدیریت مالیعلوم انسانی91

196انصاري پادوك حسینمدیریت مالیعلوم انسانی92

198مرادي فاطمهمردم شناسیعلوم انسانی93

197یوسفی همامردم شناسیعلوم انسانی94
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196قاسمی باقرابادي فاطمهمردم شناسیعلوم انسانی95

198زارع محمدامینمهندسی برقفنی ومهندسی96

298وارسته مارالمهندسی برقفنی ومهندسی97

398ابراهیمی سیریزيفاطمهمهندسی برقفنی ومهندسی98

197میرجلیلی مصطفیمهندسی برقفنی ومهندسی99

297عبداللهی سیدحمیدمهندسی برقفنی ومهندسی100

397ابوالحسنی جمال فرهادمهندسی برقفنی ومهندسی101

196محیاپورلري احسانمهندسی برقفنی ومهندسی102

296شیرانیان محمدمهرانمهندسی برقفنی ومهندسی103

196هاتفی مینامهندسی صنایعفنی ومهندسی104

197عنایتی خرزوقی عرفانمهندسی صنایعفنی ومهندسی105

198زارع پریسامهندسی صنایعفنی ومهندسی106

198زارع پوراشکذري امیررضامهندسی صنایعفنی ومهندسی107

198تحیري ارشیامهندسی کامپیوترفنی ومهندسی108

298ابراهیمی دهشیري زهرامهندسی کامپیوترفنی ومهندسی109

197رضائی شیمامهندسی کامپیوترفنی ومهندسی110

297ساجدي رضامهندسی کامپیوترفنی ومهندسی111

196نکوئی سینامهندسی کامپیوترفنی ومهندسی112

296عظیمی زاده امیرحسینمهندسی کامپیوترفنی ومهندسی113

198نادري دره شوري محمدامینمهندسی مواد و متالورژيفنی ومهندسی114

197داودي بنی امیرمحمدمهندسی مواد و متالورژيفنی ومهندسی115

297مولویان جزي امیرمسعودمهندسی مواد و متالورژيفنی ومهندسی116

196صالحیمحمدمهندسی مواد و متالورژيفنی ومهندسی117

296شاهدي علی اباد سعیدهمهندسی مواد و متالورژيفنی ومهندسی118

196کریمیعاطفهمهندسی شیمیفنی ومهندسی119

197خاشعی ورنا مخواستیپیمانمهندسی شیمیفنی ومهندسی120

198باقري پورعلیمهندسی شیمیفنی ومهندسی121

196بابائی احمدآباديسعیدمهندسی عمرانفنی ومهندسی122

296حاجی زینلی بیوکیمحمدرضامهندسی عمرانفنی ومهندسی123

197اخالصیمهدیهمهندسی عمرانفنی ومهندسی124

297دهقان اشکذريمحمدحسینمهندسی عمرانفنی ومهندسی125

198انتظاريحمیدرضامهندسی عمرانفنی ومهندسی126

298پناهی درچهزهرامهندسی عمرانفنی ومهندسی127

196ثابت کوهنجانیمحمدحسینمهندسی معدنفنی ومهندسی128

296دوست حسینیریحانه مهندسی معدنفنی ومهندسی129

197محمدحسنی جوریاسرمهندسی معدنفنی ومهندسی130

297اسالملوقرائی امینهمهندسی معدنفنی ومهندسی131

198محمدي جرجافکیعارف مهندسی معدنفنی ومهندسی132

298حسینی مجد زهرامهندسی معدنفنی ومهندسی133

196چاووشی محمدي عبدالحسینمهندسی مکانیکفنی ومهندسی134

296ربیعی دستجردي نویدمهندسی مکانیکفنی ومهندسی135

197حاتمی ماربینی محمدجوادمهندسی مکانیکفنی ومهندسی136

297جواهرات فاطمهمهندسی مکانیکفنی ومهندسی137

198خاکپور علیرضامهندسی مکانیکفنی ومهندسی138

298دیانی کلیسانی حسینمهندسی مکانیکفنی ومهندسی139

196جابرزاده انصاري ثریامهندسی نساجیفنی ومهندسی140

296شکوهیانزهرامهندسی نساجیفنی ومهندسی141

396فروهرخرزوقینرگسمهندسی نساجیفنی ومهندسی142

197عتیقی میالدمهندسی نساجیفنی ومهندسی143
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198مرتضائی رتکی حمیدهعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی144

197انوشه نگینعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی145

196اکبري هارونی زینبعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی146

198اتشی دوقزلو ناهیدعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی147

197جلوانی شقایقعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی148

196فرقانی اله آبادي فاطمهعلوم و مهندسی خاكمنابع طبیعی149

198عرب دوالب هانیهمهندسی طبیعتمنابع طبیعی150

197داودي نژادده اباديمهالمهندسی طبیعتمنابع طبیعی151

196وحدتی نسب نسترنمهندسی طبیعتمنابع طبیعی152

198طباطبائیسیده کیمیامهندسی معماريهنر و معماري153

198پناهیمحمد مهديمهندسی شهرسازيهنر و معماري154

198رحیمیفاطمه اطهرنقاشیهنر و معماري155

197ربیعیزهرانقاشیهنر و معماري156

196مرتضی زاده ورقهسیدمحمدیحیینقاشیهنر و معماري157

198مغیثیعلیارتباط تصویريهنر و معماري158

197تفضلی یزديپرناارتباط تصویريهنر و معماري159

196سماعی باغبادرانیمولودارتباط تصویريهنر و معماري160

197شمگانیرضامهندسی معماريهنر و معماري161

196صراف شیرازيحسنمهندسی معماريهنر و معماري162

197پورحیدريمینامهندسی شهرسازيهنر و معماري163

196کالنتري سرچشمهعباسمهندسی شهرسازيهنر و معماري164

196طالقانی محمداباديفاطمهحسابداريپردیس مهریز165

197محمدیانمیثمحسابداريپردیس مهریز166

198عقبی طلب سیماحسابداريپردیس مهریز167

196موسوي هفتادر ریحانه الساداتحقوقپردیس مهریز168

197بخشیان محمدحقوقپردیس مهریز169

198حمله داري میبدي ارمانحقوقپردیس مهریز170

196صنعتی فاطمهروانشناسیپردیس مهریز171

197فتوحی اردکانی محمدامینروانشناسیپردیس مهریز172

198امین نیلی امیرساالرروانشناسیپردیس مهریز173

196زارع بنادکوکی معصومهزبان وادبیات انگلیسیپردیس مهریز174

197غالمی قوام اباد زهرازبان وادبیات انگلیسیپردیس مهریز175

198خلیفه زاده زکریازبان وادبیات انگلیسیپردیس مهریز176

196صائبی محمدمدیریت بازرگانیپردیس مهریز177

197شیرگردون مهدیهمدیریت بازرگانیپردیس مهریز178

198کریمی تندیسمدیریت بازرگانیپردیس مهریز179

196مساح منشاديفاطمهمهندسی کامپیوترپردیس مهریز180

197حسن زاده امیرحسینمهندسی کامپیوترپردیس مهریز181

198دهقانی محمداباديفاطمهمهندسی کامپیوترپردیس مهریز182


