
رتبهورودينام خانوادگينامرشتهپرديس/دانشكدهرديف

971جاورمريمآمارعلوم1
972ملك ثابتاطهرهآمارعلوم2
971دهقان چناريزينبرياضيات و كاربردهاعلوم3
971يزدان پناه عليعلوم كامپيوترعلوم4
972اسماعيلي مهديهعلوم كامپيوترعلوم5
971زارع نژاداشكذري ابوالفضلفيزيكعلوم6
972خليلي بنادكوكي الهامفيزيكعلوم7
973حسينيان راوندي  نرجس ساداتفيزيكعلوم8
974تقي حسيني محمدحسينفيزيكعلوم9
971عالئي فرادنبهغزالهشيمي محضعلوم10
972امانت يزدينگينشيمي محضعلوم11
971پروازيزينبشيمي كاربرديعلوم12
972محمدي احمدآبادياميرحسينشيمي كاربرديعلوم13
971منگلي كهتوئي عليزمين شناسيعلوم14
972افشارينرجسزمين شناسيعلوم15
971خادميندازيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم16
972خوانين زاده نيمازيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم17
973ردائيعليرضازيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم18
974دهقان بنادكيزهرازيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم19
971صادقيان اصفهانيكيارشزيست فناوريعلوم20
972حسينيسيدمحمدزيست فناوريعلوم21
971زارع ارنانيعليرضاحقوقعلوم انساني22
972شاهچراغسيدعباسحقوقعلوم انساني23
973ميري اشكذريسيدابوالفضلحقوقعلوم انساني24
974ميشانمحمدحسينحقوقعلوم انساني25
971زنده پورفاطمه ساداتعلوم ورزشيعلوم انساني26
972شهرياريكيارشعلوم ورزشيعلوم انساني27
971نعمت الهيزهرازبان و ادبيات عربيعلوم انساني28
972زارع شاهيميترازبان و ادبيات عربيعلوم انساني29
971جعفري سيريزينگارتاريخعلوم انساني30
972ملكي ديزيچهنجمهتاريخعلوم انساني31
971اسمعيلي قيوم آباديالنازعلوم سياسيعلوم انساني32
972دهقان طزرجانيمريم الساداتعلوم سياسيعلوم انساني33
971داستاريگانهعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني34
972كريمي زارچيفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني35
971گرزالدينعليمديريت صنعتيعلوم انساني36
972زارعينزهرامديريت صنعتيعلوم انساني37
971ترك زادهفاطمهفقه و حقوق اسالميعلوم انساني38
972جعفري نعيميمرضيهفقه و حقوق اسالميعلوم انساني39
971رنجبرمهساجغرافياعلوم انساني40
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972معمارنياعلي جغرافياعلوم انساني41
973باقي آباديزهراجغرافياعلوم انساني42
971فاتحفرزينزبان انگليسيعلوم انساني43
972خجستهساناززبان انگليسيعلوم انساني44
973حريفيسارازبان انگليسيعلوم انساني45
974شمس الديني خرمي سعيدهزبان انگليسيعلوم انساني46
971دهقانپور فراشاهمريمحسابداريعلوم انساني47
972زارعي محمودآباديمحدثه حسابداريعلوم انساني48
971محمدقشقاييآلمامديريت ماليعلوم انساني49
972نودهيمهدي مديريت ماليعلوم انساني50
973مومني صفري كوچيزهرامديريت ماليعلوم انساني51
971خرم نژادفاطمهگردشگريعلوم انساني52
972شريفيغزالهگردشگريعلوم انساني53
971رضائي عليه نگارمددكاري اجتماعيعلوم انساني54
972طاهري راد مبينامددكاري اجتماعيعلوم انساني55
973سلطانيفاطمهمددكاري اجتماعيعلوم انساني56
971زارع عبداللهيفاطمهجامعه شناسيعلوم انساني57
972عليان سهراني فرزانهجامعه شناسيعلوم انساني58
971يوسفيهمامردم شناسيعلوم انساني59
972زارع مهرجردي حانيهمردم شناسيعلوم انساني60
971سلمانزهرابرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني61
972توفيقي محمديشقايقبرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني62
971محمدپورمليكازبان و ادبيات فارسيعلوم انساني63
972زينليغزالزبان و ادبيات فارسيعلوم انساني64
971اسماعيلي نژاد حانيهمديريت بازرگانيعلوم انساني65
972جهانديدههيلمامديريت بازرگانيعلوم انساني66
973فروزانيمهتابمديريت بازرگانيعلوم انساني67
971رادخورشنرجس علوم تربيتيعلوم انساني68
972فتاحيفاطمهعلوم تربيتيعلوم انساني69
973حسينيمطهرهعلوم تربيتيعلوم انساني70
971فالحفاطمهروانشناسيعلوم انساني71
972ثقفيزهراروانشناسيعلوم انساني72
973بهرادفرزهراروانشناسيعلوم انساني73
971جوكارفريبااقتصادعلوم انساني74
972بورقيمهديهاقتصادعلوم انساني75
972نجيبيانفائزهاقتصادعلوم انساني76
971حاتمي ماربينيمحمد جوادمهندسي مكانيكفني و مهندسي77
972جواهراتفاطمهمهندسي مكانيكفني و مهندسي78
973زنگي اباديجوادمهندسي مكانيكفني و مهندسي79
974بهمن پورعليمهندسي مكانيكفني و مهندسي80
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975دهستاني بافقيارمانمهندسي مكانيكفني و مهندسي81
976رجائيرضامهندسي مكانيكفني و مهندسي82
971ميرجليليمصطفيمهندسي برقفني و مهندسي83
972ابوالحسني جمالفرهادمهندسي برقفني و مهندسي84
973عبداللهيسيدحميدمهندسي برقفني و مهندسي85
974مال وردي ورزنه عليمهندسي برقفني و مهندسي86
975بصيريدانيالمهندسي برقفني و مهندسي87
976آقائي  ميبديسيدسروشمهندسي برقفني و مهندسي88
977يوسفيپرويزمهندسي برقفني و مهندسي89
971ساجدي  رضامهندسي كامپيوترفني و مهندسي90
972رضائي  شيمامهندسي كامپيوترفني و مهندسي91
973فرهند  فرنازمهندسي كامپيوترفني و مهندسي92
974افروزه  اميدمهندسي كامپيوترفني و مهندسي93
975اسمعيلي زيني   محمدرضامهندسي كامپيوترفني و مهندسي94
971اخالصيمهديهمهندسي عمرانفني و مهندسي95
972دهقاني اشكذريمحمدحسينمهندسي عمرانفني و مهندسي96
973عابديني سانيجيزهرامهندسي عمرانفني و مهندسي97
974رفيعياميرعليمهندسي عمرانفني و مهندسي98
971وزيري نسباسماءمهندسي شيميفني و مهندسي99
972خاشعي ورنامخواستيپيمانمهندسي شيميفني و مهندسي100
971عنايتي خرزوقي   عرفانمهندسي صنايعفني و مهندسي101
972دهنوي  فاطمهمهندسي صنايعفني و مهندسي102
973طبخي  پريسامهندسي صنايعفني و مهندسي103
971عتيقيميالدمهندسي نساجيفني و مهندسي104
972زارع زاده مهريزيابوالفضلمهندسي نساجيفني و مهندسي105
973صدرايييگانهمهندسي نساجيفني و مهندسي106
974كردسدهي  فائزهمهندسي نساجيفني و مهندسي107
975كاظمي قهدريجاني   فاطمهمهندسي نساجيفني و مهندسي108
976عباسي تشنيزي   محدثهمهندسي نساجيفني و مهندسي109
977صداقت نوريان   زهرامهندسي نساجيفني و مهندسي110
971بشارتعارفمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي111
972اشرفيفاطمهمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي112
973براتيمحمدمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي113
974مولويان جزياميرمسعودمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي114
971محمدحسني جورياسرمهندسي معدنفني و مهندسي115
972غالميابوالفضلمهندسي معدنفني و مهندسي116
973زارع ارنانيالههمهندسي معدنفني و مهندسي117
974رفيعياحسانمهندسي معدنفني و مهندسي118
971انوشهنگينمحيط زيستمنابع طبيعي119
971جلوانيشقايقعلوم و مهندسي خاكمنابع طبيعي120
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971داودي نژاد ده ابادي مهالمهندسي طبيعتمنابع طبيعي121
971شمگاني رضامهندسي معماريهنر و معماري122
972هاشمي جبلي راضيه ساداتمهندسي معماريهنر و معماري123
971پورحيدري مينامهندسي شهرسازيهنر و معماري124
972حسيني بوگرفاطمهمهندسي شهرسازيهنر و معماري125
971ربيعي زهرانقاشيهنر و معماري126
972باوفا دانيالنقاشيهنر و معماري127
971شاه پسندي النازارتباط تصويريهنر و معماري128
972تفضلي يزدي پرناارتباط تصويريهنر و معماري129
971حسن زادهامير حسينمهندسي كامپيوترپرديس مهريز130
972عبدالرضائيان گاوافشاديمحمد حسنمهندسي كامپيوترپرديس مهريز131
971شيرگردون مهديهمديريت بازرگانيپرديس مهريز132
972شايق ريحانهمديريت بازرگانيپرديس مهريز133
971فتوحي اردكانيمحمدامينروانشناسيپرديس مهريز134
972طباطبائي خلفيمحمدحسنروانشناسيپرديس مهريز135
973غالم زاده هنزائيسجادروانشناسيپرديس مهريز136
971عالم زادهسيناحسابداريپرديس مهريز137
972محمديانميثمحسابداريپرديس مهريز138
971غالمي قوام آبادزهرازبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز139
972طالبيابوالفضلزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز140
971بخشيان محمدحقوقپرديس مهريز141
972چابوكمهديحقوقپرديس مهريز142


