
واحدها3/4تعداد هم ورودی نیمسال نخست 6معدل کل در پایان  نیمسال نخست6واحدهای گذرانده در پایان رتبهدوره نیمسال ورودینام و نام خانوادگیگرایش کارشناسی/رشتهدانشکدهردیف
112018/8191102روزانه3951عبدالجبار پزاوهجغرافیاجغرافیا1

211818/5291102روزانه3951احمد شه بخشجغرافیاجغرافیا2

311516/6691102روزانه3951احمد شیانیجغرافیاجغرافیا3

411416/5891102روزانه3951امیر برغیشیجغرافیاجغرافیا4

511516/0991102روزانه3951محسن سعیدیجغرافیاجغرافیا5

613715/9291102روزانه3951پرویز بلوچیجغرافیاجغرافیا6

711315/7791102روزانه3951یحیی دامنیجغرافیاجغرافیا7

811315/7191102روزانه3951مهدیه مالزییجغرافیاجغرافیا8

911515/6891102روزانه3951سمانه ده مردهجغرافیاجغرافیا9

1211515/5391102روزانه3951سمیرا قربانیجغرافیاجغرافیا10

111517/132101روزانه3951زینب پرناکزبان و ادبیات عربیادبیات11

211117/0632101روزانه3951عبدالحمید امین قنبرزهیزبان و ادبیات عربیادبیات12

112417/1925103شبانه3951فرزانه شهرکی نیاتاریخادبیات13

111917/0138102روزانه3952وحید هرمزی صبورمردم شناسی- علوم اجتماعیادبیات14

113718/4950102روزانه3951محمد شهرامیعلوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری15

211616/8650102روزانه3951عرفان رمضانیعلوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری16

311516/0950102روزانه3951زینب رفیعی پورعلوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری17

411716/0550102روزانه3951فاطمه صوفیعلوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری18

111918/1231103روزانه3951لیال برفیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری19

211417/531103شبانه3951علی قادریمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری20

310417/3131103روزانه3951مهدیه محمودیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری21

111419/8941102روزانه3951حسین عرفانی هارمیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری22

211918/1141102شبانه3951محمدامین مقدسیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری23

310617/6741102روزانه3951فاطمه احمدیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری24

411217/0441102روزانه3951علی فخارمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری25

111818/144499شبانه3951محسن احمدی زادهحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری26

111118/9428108روزانه3951محمد کراماتیمهندسی معماریهنر و معماری27

211118/7728108روزانه3951آذین بحرپیمامهندسی معماریهنر و معماری28

310918/6528108روزانه3951حانیه پودینهمهندسی معماریهنر و معماری29

110519/1831104روزانه3951آرزو تقلیدیصنایع دستیهنر و معماری30

210818/9131104روزانه3951نگار آویشیصنایع دستیهنر و معماری31

310618/6931104روزانه3951میریم ایازصنایع دستیهنر و معماری32

410718/331104شبانه3951آتنا طاهری نسبصنایع دستیهنر و معماری33

510518/2231104روزانه3951زهرا جهانگشاصنایع دستیهنر و معماری34

110517/954102روزانه3951سپیده خضری پورقرایینقاشیهنر و معماری35

111018/2150105روزانه3951سمیه وطن خواهعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی36

210918/1650105روزانه3951فرزانه آذربویهعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی37

310817/7850105روزانه3951پریسا گلزاریعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی38

411017/4950105روزانه3951عاطفه اسماعیلیعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی39

511017/3550105روزانه3951فهیمه جان پرورعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی40

610917/1750105روزانه3951فاطمه احمدی نجف آبادیعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی41

710617/150105روزانه3951محمدعلی یادگاریعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی42

810617/0750105روزانه3951اسما حافظیعلوم تر بیتیعلوم تربیتی و روانشناسی43



110718/66100103روزانه3951حسین آشیانیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی44

210818/15100103روزانه3951هانیه شواکندی سربیشهروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی45

311017/97100103روزانه3951آمنه ناصریروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی46

411117/62100103روزانه3951علی اصغر مریدیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی47

511117/59100103روزانه3951فاطمه رودباریروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی48

611117/37100103روزانه3951انیس میرزاییروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی49

710817/3100103روزانه3951مهرناز محمودآبادیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی50

810717/26100103روزانه3951عسل شهرکی قدیمیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی51

911017/16100103روزانه3951زهرا دستیار حقیقیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی52

1010517/15100103روزانه3951اسما سبزعلی نژادروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی53

1110917/14100103روزانه3951اسماعیل اولیایی نژادروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی54

1210917/02100103روزانه3951اسما ریکیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی55

111217/932999روزانه3951فاطمه السادات روح االمینیمربیگری ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی56

211217/292999روزانه3952زهرا جهان تیغمربیگری ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی57

 111619/065099روزانه3952مسلم براغوشتربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی58

211418/35099روزانه3952صدیقه السادات امیریتربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی59

311618/115099شبانه3952مصطفی ذوالفقاریتربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی60

411217/245099روزانه3952فاطمه زینلیتربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی61

112117/1150105روزانه3951علی هابیل افشاریمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر62

310816/5550105روزانه3951محبوبه سرپرست رزمجومهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر63

710815/7850105روزانه3951حسین جبرانمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر64

111118/3375102روزانه3951علی یزدان پناهمهندسی کامپیوترمهندسی برق و کامپیوتر65

211317/975102روزانه3951سید محمد هاشمی رمکانیمهندسی کامپیوترمهندسی برق و کامپیوتر66

311317/0775102روزانه3951مرجان مسگرانیمهندسی کامپیوترمهندسی برق و کامپیوتر67

411116/3975102روزانه3951علی شیخمهندسی کامپیوترمهندسی برق و کامپیوتر68

112316/928102روزانه3951ساجده شهنوازیمهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش69

211116/8428102روزانه3951محمد زمانی بابگهریمهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش70

311616/1328102روزانه3951محمدرضا کاظمیمهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش71

411115/9928102روزانه3951رضا قهرمانیمهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش72

111318/8632101روزانه3942علی وهبیشیمی کاربردیعلوم پایه73

1113170822899روزانه3952معصومه عسکری کوه پنجیشیمی کاربردیعلوم پایه74

110018/333199روزانه3951زینب جهان آبادیشیمی محضعلوم پایه75

210417/373199روزانه3951خدیجه رازسولقانیشیمی محضعلوم پایه76

110818/9427102روزانه3952ساجده سنجریژنتیک-زیست شناسی سلولی مولکولیعلوم پایه77

10818/2327102شبانه3952فاطمه جاللیان پورژنتیک-زیست شناسی سلولی مولکولیعلوم پایه78

111616/6920102روزانه3951فاطمه مظفریزیست شناسیعلوم پایه79

211416/1520102روزانه3951شکوفه معشوفیزیست شناسیعلوم پایه80

210415/6640102روزانه3951مریم میربهاءالدینفیزیکعلوم پایه81

112018/6139106روزانه3951فاطمه زهرا خسروشاهیمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت82

212217/0939106روزانه3951میثم بنی اسد نگاریمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت83

312516/8339106روزانه3951محسن محمدی جرجافکیمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت84

411816/2139106روزانه3951زهرا قلعه خانیمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت85

511216/0539106روزانه3951مریم کرچیان ظهرودیمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت86

111016/7850108روزانه3951محمدنور اقبالی قشمیمهندسی شیمیمهندسی شهید نیکبخت87



112116/5352105روزانه3951محمد محمودیمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت88

411915/352105روزانه3951ارسالن کریمیمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت89

1114/516/1639106روزانه3951حمیدرضا مرادی مقدممهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت90

3110/515/7339106روزانه3951معین کاظمیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت91

5107/515/3539106روزانه3951عمر دهقانیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت92

110918/7440105روزانه3951محمد کرد تمینیمتالورژی صنعتی- مهندسی موادمهندسی شهید نیکبخت93

110617/5244106روزانه3951رضا قاسمی پورزرندیمهندسی معدنمهندسی شهید نیکبخت94

2106/515/6244106روزانه3951حمید شجاعمهندسی معدنمهندسی شهید نیکبخت95

111718/3120106روزانه3951سیروس مردانیانمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش96

211717/8120106روزانه3951علیرضا غاربیمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش97

311517/2720106روزانه3951سجاد منصوری  پورمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش98

1107/516/2124106روزانه3951نسیم  زرهیمهندسی معدنصنعت و معدن خاش99

2115/515/4124106روزانه3951ابوبکر شه بخشمهندسی معدنصنعت و معدن خاش100

3114/515/3524106روزانه3951سجاد رضاییمهندسی معدنصنعت و معدن خاش101

4115/514/5924106روزانه3951امیرمحمد نصراهلل زاده بافتیمهندسی معدنصنعت و معدن خاش102

110716/8431101روزانه3951علی تارمریاضیات و کاربردهای آنریاضی103

311413/5439101روزانه3951رضا خدریعلوم کامپیوترریاضی104

111918/1924102روزانه3952صابره حسین برفلسفه و کالم اسالمیالهیات105

211917/8624102روزانه3952افسانه قلیزاده حسین آبادیفلسفه و کالم اسالمیالهیات106

311917/7824102روزانه3952مهسا پیرامونفلسفه و کالم اسالمیالهیات107

412117/5524102روزانه3952طیبه شیخیفلسفه و کالم اسالمیالهیات108

111618/7429101روزانه3952محبوبه دهشیبیعلوم قرآن و حدیثالهیات109

212018/3829101روزانه3952فاطمه سرابندیعلوم قرآن و حدیثالهیات110

311618/3229101روزانه3952هانیه باقری فردعلوم قرآن و حدیثالهیات111

511918/1529101روزانه3952سیده زهرا رضویعلوم قرآن و حدیثالهیات112

110418/5927102روزانه3951زینت بامریعرفان. ادیان والهیات113

111719/1134102روزانه3951عارفه میرزایی علی آبادیفقه و مبانی حقوقالهیات114

212018/4934102روزانه3951فاطمه یوسفی فردفقه و مبانی حقوقالهیات115

311418/3634102شبانه3951مرجان حسینیفقه و مبانی حقوقالهیات116

411818/234102روزانه3951نجمه نجم الدینیفقه و مبانی حقوقالهیات117

511818/1734102روزانه3951مهدیه سرگل زاییفقه و مبانی حقوقالهیات118


