
رتبهورودينام خانوادگينامرشتهپرديس/دانشكدهرديف
14001خداميماجدهآمارعلوم1
14001صادقيان سكينهرياضيات و كاربردهاعلوم2
14002سيفي زهرارياضيات و كاربردهاعلوم3
14003دهقاني زاده بافقي زهرارياضيات و كاربردهاعلوم4
14004مهديان ماراني مائدهرياضيات و كاربردهاعلوم5
14001ويسي گمه دره هديهعلوم كامپيوترعلوم6
14002سعادت عليعلوم كامپيوترعلوم7
14001احمديانمحدثهشيمي محضعلوم8
14002فيروزيفرنازشيمي محضعلوم9
14001طالبيعباسشيمي كاربرديعلوم10
14002محمديمعصومهشيمي كاربرديعلوم11
14001پورجعفري طزنجيفاطمهزمين شناسيعلوم12
14002اشكبوسكوثرزمين شناسيعلوم13
14003علمدارعطيهزمين شناسيعلوم14
14001نعمت الهيعليرضازيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم15
14002قاسم زادهفاطمهزيست شناسي سلولي و مولكوليعلوم16
14001شوطيالناززيست فناوريعلوم17
14002عطايي كچوئيرويازيست فناوريعلوم18
14001مدرس مصدق سيد محمدحسينحقوقعلوم انساني19
14002فراورفاطمهحقوقعلوم انساني20
14003پزشكيبيتاحقوقعلوم انساني21
14004بيگليسوشيانتحقوقعلوم انساني22
14001محمديزهراعلوم ورزشيعلوم انساني23
14001مهدوي اردكانيريحانه الساداتعلوم ورزشيعلوم انساني24
14002دهقانپور تفتيابوالفضلعلوم ورزشيعلوم انساني25
14001دهقان پورفراشاهفاطمهزبان و ادبيات عربيعلوم انساني26
14002ميرجليلينرگس الساداتزبان و ادبيات عربيعلوم انساني27
14001اسدي ده ميراحمديعليرضاتاريخعلوم انساني28
14002سلطاني علي آبادفاطمهتاريخعلوم انساني29
14001افشاريمحدثهعلوم سياسيعلوم انساني30
14002علمدارميرويسعلوم سياسيعلوم انساني31
14001دريريحانهعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني32
14002صالحي سدهفائزهعلم اطالعات و دانش شناسيعلوم انساني33
14001دهقاني زادهفرزانهمديريت صنعتيعلوم انساني34
14002شفيعيحديثمديريت صنعتيعلوم انساني35
14001جعفري نجف آباديابوالفضلفقه و حقوق اسالميعلوم انساني36
14002اول شاطرفائزهفقه و حقوق اسالميعلوم انساني37
14001حبيبي قهفرخيفرنازجغرافياعلوم انساني38
14002محمدي عزيزابادي ميناجغرافياعلوم انساني39
14003كريمي سوركي مريمجغرافياعلوم انساني40
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14001نوروزي بهجتآيدازبان انگليسيعلوم انساني41
14002ميرجليلي فاطمه الساداتزبان انگليسيعلوم انساني42
14001اسمعيلي زينيفرشادحسابداريعلوم انساني43
14002سپهرسحرحسابداريعلوم انساني44
14001دهقان قطرميمهدي مديريت ماليعلوم انساني45
14002سلطاني گردفرامرزياميرحسينمديريت ماليعلوم انساني46
14001ميرجليليمحياگردشگريعلوم انساني47
14002زارع شاهي فاطمهگردشگريعلوم انساني48
14001معتقدهانيهمددكاري اجتماعيعلوم انساني49
14002شمسزينبمددكاري اجتماعيعلوم انساني50
14001علي اصغري وشاره مائدهجامعه شناسيعلوم انساني51
14002مهدوي نژاد مريمجامعه شناسيعلوم انساني52
14001سليماني نجف ابادي فاطمه معصومهمردم شناسيعلوم انساني53
14002سلمانپورپويامردم شناسيعلوم انساني54
14001گودرزيعليبرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني55
14002زارع پندريفاطمهبرنامه ريزي اجتماعي و تعاونعلوم انساني56
14001كيانيمحدثهزبان و ادبيات فارسيعلوم انساني57
14002حيدري اتابك عاطفهزبان و ادبيات فارسيعلوم انساني58
14001صفائيعليمديريت بازرگانيعلوم انساني59
14002عباسيان ارمانمديريت بازرگانيعلوم انساني60
14003دانش وفي اهللامديريت بازرگانيعلوم انساني61
14001جعفريفهيمهعلوم تربيتيعلوم انساني62
14002پركارالهه علوم تربيتيعلوم انساني63
14001مهدويمهتاب روانشناسيعلوم انساني64
14002سراجمريمروانشناسيعلوم انساني65
14003حسينيسيده سحرروانشناسيعلوم انساني66
14001رنجبرعلياقتصادعلوم انساني67
14002باقريراحلهاقتصادعلوم انساني68
14001ساقيمحمدمهندسي مكانيكفني و مهندسي69
14002محمدرضاييمحمدعليمهندسي مكانيكفني و مهندسي70
14003پوراكبري نائيني  جوادمهندسي مكانيكفني و مهندسي71
14004كاظمياميررضامهندسي مكانيكفني و مهندسي72
14005اميدي زادهرامينمهندسي مكانيكفني و مهندسي73
14001زارعمحمدامينمهندسي برقفني و مهندسي74
14002احمديكيميامهندسي برقفني و مهندسي75
14003حسيني فهرجي   اميررضامهندسي برقفني و مهندسي76
14004عظيمي دخت شوركي    سيدعليمهندسي برقفني و مهندسي77
14005طهماسبيسجادمهندسي برقفني و مهندسي78
14006ناصرمليكامهندسي برقفني و مهندسي79
14001رخ محمدمهديمهندسي كامپيوترفني و مهندسي80
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14002منتظري ابوالفضلمهندسي كامپيوترفني و مهندسي81
14003اميني سيد محمدسهيلمهندسي كامپيوترفني و مهندسي82
14004دهقاني بهارهمهندسي كامپيوترفني و مهندسي83
14005خواجه رضائي محمدمهندسي كامپيوترفني و مهندسي84
14001چاكري يزدي محمدمتينمهندسي عمرانفني و مهندسي85
14002فروزشعرفانمهندسي عمرانفني و مهندسي86
14001رضواني حبيب ابادي   مينومهندسي شيميفني و مهندسي87
14002غالميمعينمهندسي شيميفني و مهندسي88
14003هرمزي نصيري  هاديمهندسي شيميفني و مهندسي89
14001عابديني سانيجي محيامهندسي صنايعفني و مهندسي90
14002حسيني نجف ابادي مهديس الساداتمهندسي صنايعفني و مهندسي91
14003نجاتي محمدمهندسي صنايعفني و مهندسي92
14004فرامرزيان  عطيهمهندسي صنايعفني و مهندسي93
14001محمديمحمدرضامهندسي نساجيفني و مهندسي94
14001فالح تفتيمحمدسجادمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي95
14002ناديعليرضامهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي96
14003شاه نظريايمانمهندسي مواد و متالورژيفني و مهندسي97
14001اسدييان اصفهاني  رضامهندسي معدنفني و مهندسي98
14002دهقاني محمودآباديمحمدطاهامهندسي معدنفني و مهندسي99
14001رنجبر جمال ابادي محبوبه محيط زيستمنابع طبيعي100
14001مهرابيانفرزانهعلوم و مهندسي خاكمنابع طبيعي101
14001حاجياناميرحسين مهندسي طبيعتمنابع طبيعي102
14001ميرجليلي زهرامهندسي معماريهنر و معماري103
14002انصاري حديثهمهندسي معماريهنر و معماري104
14001مالنوري مهالمهندسي شهرسازيهنر و معماري105
14002پايافر فاطمهمهندسي شهرسازيهنر و معماري106
14001سالمت حديثهنقاشيهنر و معماري107
14002حسيني بغدادابادي سيدعلينقاشيهنر و معماري108
14001مهرشاد پرياارتباط تصويريهنر و معماري109
14002شيباني تذرجي فاطمهارتباط تصويريهنر و معماري110
14001حدادپورمحمدحسنمهندسي كامپيوترپرديس مهريز111
14002خوانين زادهسعيدمهندسي كامپيوترپرديس مهريز112
14001رعيتياننرگسمديريت بازرگانيپرديس مهريز113
14002عشقي رقيهمديريت بازرگانيپرديس مهريز114
14001غفوريزهرهروانشناسيپرديس مهريز115
14002مهرزادمهرنازروانشناسيپرديس مهريز116
14001سيف الديني بنادكوكيفاطمهحسابداريپرديس مهريز117
14002صالح بيگريحانهحسابداريپرديس مهريز118
14001محزونالههزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز119
14002موسوي زاده قنادمهفام الساداتزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز120



رتبهورودينام خانوادگينامرشتهپرديس/دانشكدهرديف

اسامي دانشجويان ممتاز ورودي ١٤٠٠ تا پايان سال تحصيلي ١٤٠١-١٤٠٠ (5 درصد برتر)

14003صديقي كاريزاميرحسينزبان وادبيات انگليسيپرديس مهريز121
14001پورنجفي ابرقوئيفاطمه الساداتحقوقپرديس مهريز122
14002رحيمي رتكي ريحانهحقوقپرديس مهريز123


