
رتبهنام خانوادگينامرشتهوروديپرديس/دانشكدهرديف
1خاشعي زهراآمار99علوم1
1دهقانيمريمرياضيات و كاربردها99علوم2
1عبدالعظيمي هانيه ساداتعلوم كامپيوتر98علوم3
1ويسي گمه دره هديهعلوم كامپيوتر1400علوم4
1بقائي مقدم عليفيزيك98علوم5
1قديري اناري فاطمهفيزيك99علوم6
1عسكريمحمدشيمي محض98علوم7
1كشاورزي فراشاهفاطمهشيمي محض99علوم8
1احمديانمحدثهشيمي محض1400علوم9
1حبيبي خوزانيعليشيمي كاربردي98علوم10
1اقباليالههشيمي كاربردي99علوم11
1طالبيعباسشيمي كاربردي1400علوم12
1اميري دهجمليكازمين شناسي98علوم13
1موتورچيفرشتهزمين شناسي99علوم14
1پورجعفري طزنجيفاطمهزمين شناسي1400علوم15
1عمادزادهزهرازيست شناسي سلولي و مولكولي98علوم16
1رضائيفاطمهزيست شناسي سلولي و مولكولي99علوم17
1شمسيمحسنزيست شناسي سلولي و مولكولي1400علوم18
1صفرزاده كرمانيسجادزيست فناوري98علوم19
1صالح زادهنگارزيست فناوري99علوم20
1شوطيالناززيست فناوري1400علوم21
1ارسالنلعياحقوق98علوم انساني22
1علي پورعليحقوق99علوم انساني23
2شرف نهالآتناحقوق99علوم انساني24
1مدرس مصدقسيد محمدحسينحقوق1400علوم انساني25
2فراورفاطمهحقوق1400علوم انساني26
1خان نصرت اباديمحمدحسينعلوم ورزشي98علوم انساني27
1جاللي محمدابادينازنينعلوم ورزشي99علوم انساني28
1محمديزهراعلوم ورزشي1400علوم انساني29
1حاجي زينلي بيوكيمطهرهزبان و ادبيات عربي98علوم انساني30
1زنگيانسعيدهزبان و ادبيات عربي99علوم انساني31
1دهقان پور فراشاهفاطمهزبان و ادبيات عربي1400علوم انساني32
1هنريمحمدحسينتاريخ98علوم انساني33
1دهقانيسارهتاريخ99علوم انساني34
1اسدي ده ميراحمديعليرضاتاريخ1400علوم انساني35
1اماميحسامعلوم سياسي98علوم انساني36
1رحيمي قلعه سليميمريمعلوم سياسي99علوم انساني37
1افشاريمحدثهعلوم سياسي1400علوم انساني38
1حامدمحمديعارفهعلم اطالعات و دانش شناسي98علوم انساني39
1ستوده نيا كرانيفاطمهعلم اطالعات و دانش شناسي99علوم انساني40
1دريريحانهعلم اطالعات و دانش شناسي1400علوم انساني41
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1دري كفرانيزهرامديريت صنعتي98علوم انساني42
1صادق زاده نائينيمبينامديريت صنعتي99علوم انساني43
1شفيعيحديثمديريت صنعتي1400علوم انساني44
1كبيرزاده نائينينگينفقه و حقوق اسالمي98علوم انساني45
1كارگر حاجي آباديحانيهفقه و حقوق اسالمي99علوم انساني46
1جعفري نجف آباديابوالفضلفقه و حقوق اسالمي1400علوم انساني47
1رحيم پور نايينيمهشيدجغرافيا98علوم انساني48
1فروغيساراجغرافيا99علوم انساني49
1حبيبي قهفرخيفرنازجغرافيا1400علوم انساني50
1 بهادران باغبادرانيآذينزبان انگليسي98علوم انساني51
1مومنيدينازبان انگليسي99علوم انساني52
1نوروزي بهجتآيدازبان انگليسي1400علوم انساني53
1محبوبيانمهديحسابداري98علوم انساني54
1كرامتيمهتابحسابداري99علوم انساني55
1اسمعيلي زينيفرشادحسابداري1400علوم انساني56
1حكيمي ركن آباديعليرضامديريت مالي98علوم انساني57
1يوسفي دارانيمحمدمهديمديريت مالي99علوم انساني58
1دهقان قطرميمهديمديريت مالي1400علوم انساني59
1صمديحديثگردشگري98علوم انساني60
1زارع اشكذريفاطمه الساداتگردشگري99علوم انساني61
1ميرجليليمحياگردشگري1400علوم انساني62
1اميني الري بهارجامعه شناسي98علوم انساني63
1رجبي نژاد مرتضيجامعه شناسي99علوم انساني64
1علي اصغري وشاره مائدهجامعه شناسي1400علوم انساني65
1عبدالهي ريحانهمردم شناسي98علوم انساني66
1سليماني نجف ابادي فاطمه معصومهمردم شناسي1400علوم انساني67
1ميرزاخاني نافچي غزالهبرنامه ريزي اجتماعي و تعاون98علوم انساني68
1حسيني پورعزابادي فاطمه الساداتبرنامه ريزي اجتماعي و تعاون99علوم انساني69
1گودرزي عليبرنامه ريزي اجتماعي و تعاون1400علوم انساني70
1مظاهريليالمددكاري اجتماعي98علوم انساني71
1حسين بيك عراقي محمدحسينمددكاري اجتماعي99علوم انساني72
1معتقد هانيهمددكاري اجتماعي1400علوم انساني73
1زارع زهرازبان و ادبيات فارسي98علوم انساني74
1يوسفي هدش ستارهزبان و ادبيات فارسي99علوم انساني75
1كياني محدثهزبان و ادبيات فارسي1400علوم انساني76
1امانت يزدي فيروزهمديريت بازرگاني98علوم انساني77
1رجب زادگان مهسامديريت بازرگاني99علوم انساني78
1صفائي عليمديريت بازرگاني1400علوم انساني79
1دهقان بنادكيفرزانهعلوم تربيتي98علوم انساني80
1ميرحسينيالهه الساداتعلوم تربيتي99علوم انساني81
1جعفري كهدوييفهيمهعلوم تربيتي1400علوم انساني82
1غفورزادهمريمروانشناسي98علوم انساني83



رتبهنام خانوادگينامرشتهوروديپرديس/دانشكدهرديف

اسامي دانشجويان ممتاز ( 2 درصد برتر سال تحصيلي ١٤٠١-١٤٠٠)  

1منصوريبهارروانشناسي99علوم انساني84
1مهدويمهتابروانشناسي1400علوم انساني85
1اسكندريسينااقتصاد98علوم انساني86
1جعفريمحمدحسيناقتصاد99علوم انساني87
1رنجبرعلياقتصاد1400علوم انساني88
1خاكپورعليرضامهندسي مكانيك98فني و مهندسي89
2دياني كليسانيحسينمهندسي مكانيك98فني و مهندسي90
1رمضاني  برشتهعليرضامهندسي مكانيك99فني و مهندسي91
2ابوئي  مهريزيمحسنمهندسي مكانيك99فني و مهندسي92
3موسوي قوام ابادي سيديوسفمهندسي مكانيك99فني مهندسي93
1ساقيمحمدمهندسي مكانيك1400فني و مهندسي94
2محمدرضائيمحمدعليمهندسي مكانيك1400فني و مهندسي95
1شهبازي فاطمهمهندسي برق98فني و مهندسي96
2پرتوي پوريامهندسي برق98فني و مهندسي97
3كرمي چمگرداني  امينمهندسي برق98فني و مهندسي98
1جوكاريان رضامهندسي برق99فني و مهندسي99
2ميري سروشمهندسي برق99فني و مهندسي100
3طباطبائي حسينمهندسي برق99فني و مهندسي101
1زارعمحمدامينمهندسي برق1400فني و مهندسي102
1شيشه بر معينمهندسي كامپيوتر98فني و مهندسي103
2وطن خواه اردكاني محمدصادقمهندسي كامپيوتر98فني و مهندسي104
1ابراهيمي تودشكيامحمدمتينمهندسي كامپيوتر99فني و مهندسي105
2پردال كتايونمهندسي كامپيوتر99فني و مهندسي106
1رخمحمدمهديمهندسي كامپيوتر1400فني و مهندسي107
2منتظريابوالفضلمهندسي كامپيوتر1400فني و مهندسي108
1انتظاريحميدرضامهندسي عمران98فني و مهندسي109
1فتوحي فيروزآباداميرمهديمهندسي عمران99فني و مهندسي110
1ملكيآيدينمهندسي عمران1400فني و مهندسي111
1دربيديزهرامهندسي صنايع98فني و مهندسي112
1پيروزمندآرميتامهندسي صنايع99فني و مهندسي113
1عابديني سانيجيمحيامهندسي صنايع1400فني و مهندسي114
1زارع هرفتهاميرحسينمهندسي مواد و متالورژي98فني و مهندسي115
1جمشيدي الههمهندسي مواد و متالورژي99فني و مهندسي116
1فالح تفتيمحمدسجادمهندسي مواد و متالورژي1400فني و مهندسي117
1باقري پورعليمهندسي شيمي98فني و مهندسي118
1حاج غالمرضاييمحمدمهديمهندسي شيمي99فني و مهندسي119
1مرتضوي  نژادمريم الساداتمهندسي نساجي99فني و مهندسي120
1گل چينانزهرا محيط زيست98منابع طبيعي121

1رنجبرجمال ابادي  محبوبهمحيط زيست1400منابع طبيعي122

1غالب بافقيالهه علوم و مهندسي خاك98منابع طبيعي123

1رئيسيان خير آبادي مريم السادات علوم و مهندسي خاك99منابع طبيعي124
1مهرابيانفرزانهعلوم و مهندسي خاك1400منابع طبيعي125
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1بهرامي مهاباديويدامهندسي طبيعت98منابع طبيعي126

1شبان فوزيفرشتهمهندسي طبيعت99منابع طبيعي127

1حاجيانامير حسينمهندسي طبيعت1400منابع طبيعي128
1طباطبائي سيده كيميامهندسي معماري98هنر و معماري129
1افشار فاطمهمهندسي معماري99هنر و معماري130
1ميرجليلي زهرامهندسي معماري1400هنر و معماري131
1اخوان قالي باففاطمهمهندسي شهرسازي98هنر و معماري132
1اسالمي مهرانهمهندسي شهرسازي99هنر و معماري133
1مالنوري مهالمهندسي شهرسازي1400هنر و معماري134
1رحيمي فاطمه اطهرنقاشي98هنر و معماري135
1مهدي نژادفريبانقاشي99هنر و معماري136
1سالمت حديثهنقاشي1400هنر و معماري137
1افتتاح زهراارتباط تصويري98هنر و معماري138
1دهقان بنادكيريحانهارتباط تصويري99هنر و معماري139
1مهرشاد پرياارتباط تصويري1400هنر و معماري140
1محمدي ندوشنفاطمهمهندسي كامپيوتر98پرديس مهريز141
1زارع خورميزيفرهادمهندسي كامپيوتر99پرديس مهريز142
1حدادپورمحمدحسنمهندسي كامپيوتر1400پرديس مهريز143
1غيور نجف آباديمرتضيمديريت بازرگاني98پرديس مهريز144
1اذرايينفاطمهمديريت بازرگاني99پرديس مهريز145
1قدرتي  شاتوريمتينروانشناسي98پرديس مهريز146
1صوفيانيعرفانروانشناسي99پرديس مهريز147
1غفوريزهرهروانشناسي1400پرديس مهريز148
1عقبي طلبسيماحسابداري98پرديس مهريز149
1سيف الديني  بنادكوكيفاطمهحسابداري1400پرديس مهريز150
1مولويمحمدزبان و ادبيات انگليسي99پرديس مهريز151
1محزونالههزبان و ادبيات انگليسي1400پرديس مهريز152
1حمله داري ميبديارمانحقوق98پرديس مهريز153
1جعفري ندوشن ابوالفضلحقوق99پرديس مهريز154
1پورنجفي ابرقوئيفاطمه الساداتحقوق1400پرديس مهريز155


