
 نیمسال نخست 6معدل کل در پایان  نیمسال نخست6واحدهای گذرانده در پایان رتبهدوره دانشگاه محل تحصیلنیمسال ورودیشماره دانشجویینام و نام خانوادگیگرایش کارشناسی ارشد/رشتهگرایش کارشناسی/رشتهدانشکدهردیف

111518/09روزانهس و ب400353743961محمد حنیف ختارآمایش شهریجغرافیاجغرافیا1
611816/07روزانهس و ب400354043961محمد رضا قاسمی نیاکالبدی فضاییجغرافیاجغرافیا2
710415/77روزانهس و ب400353943961آسیه رییسیکالبدی فضاییجغرافیاجغرافیا3
811315/66روزانهس و ب400354143961پریسا درزادهمخاطرات  محیطیجغرافیاجغرافیا4
1011715/52روزانهس و ب400354243961بهینا مظفریمخاطرات  محیطیجغرافیاجغرافیا5
113519/12روزانهس و ب400353143961اسماعیل باهورزهی سورانیزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عربیادبیات6
212118/48روزانهس و ب400353243961منور رحیمیزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عربیادبیات7
312118روزانهس و ب400353343961آسیه عبداللهیزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عربیادبیات8
111217/71روزانهس و ب400353443961اسما شاقوزائیجامعه شناسیپزوهشگری علوم اجتماعی- علوم اجتماعیادبیات9

210217/5روزانهس و ب400353543961مژگان کوچک زائیجامعه شناسیپزوهشگری علوم اجتماعی- علوم اجتماعیادبیات10
311917/35روزانهس و ب400353643961محمدعلی یاراحمدزهیجامعه شناسیپزوهشگری علوم اجتماعی- علوم اجتماعیادبیات11
111717/6روزانهس و ب400353043961الیاس خانه زرینتاریخ اسالمتاریخادبیات12
111819/49روزانهس و ب400365543961فاطمه بامریتصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری13
910817/59شبانهس و ب400365243961فاطمه سرگزیتصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری14
311718/87روزانهس و ب400365643961نسرین ساالریتوسعه منابع انسانیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری15
811717/98شبانهس و ب400365043961ازاده علی پورتوسعه منابع انسانیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری16
111419/57روزانهوالیت ایرانشهر400365743961فریبا آریان نوازتوسعه منابع انسانیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری17
311217/39روزانهس و ب400366043961امیر حسین امیری رادبازاریابیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری18
411517/27شبانهس و ب400365943961مسلم خاشی کمال آبادیتوسعه- کارآفرینیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری19
111817/52روزانهوالیت ایرانشهر400365143961مینا ایرندگانیبازاریابیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری20
211017/58روزانهس و ب400365443961فاطمه کهخائی مقدمکسب و کار جدید- کارآفرینیمدیریت کسب و کارهای کوچکاقتصاد، مدیریت و حسابداری21
311017/34روزانهس و ب40036534حسنیه بندهیکسب و کار جدید- کارآفرینیمدیریت کسب و کارهای کوچکاقتصاد، مدیریت و حسابداری22
412317شبانهس و ب400365843961مینا محمودی رابرتوسعه- کارآفرینیمدیریت کسب و کارهای کوچکاقتصاد، مدیریت و حسابداری23
111416/65شبانهس و ب400354643961نگین نوروزی ثانیحسابداریحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری24
211416/33روزانهس و ب400355743961زهرا شکیب زادهحسابداریحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری25
111319/19روزانهوالیت ایرانشهر400355543961فاطمه زارعحسابداریحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری26
211518/5روزانهوالیت ایرانشهر400355143961فاطمه اکبریحسابداریحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری27
511116/78روزانهوالیت ایرانشهر400355043961فاطمه محمد رحیمی فهرجیحسابداریحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری28
1011516/78روزانهشهید باهنر کرمان400354843961فاطمه بدر آبادیحسابداریحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری29
210519/09روزانهس و ب400364643961زهره استرکی قاسم ابادیپژوهش هنرصنایع دستیهنر و معماری30
410818/27روزانهس و ب400364743961حسنیه کدخدائیپژوهش هنرصنایع دستیهنر و معماری31
510618/08روزانهس و ب400364843961مریم چراغداریپژوهش هنرصنایع دستیهنر و معماری32
310417/08روزانهس و ب400364943961مطهره کوهکننقاشینقاشیهنر و معماری33
310717/07شبانهس و ب400354443952هلما جهانتیغروانشناسی عمومیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی34
610717/01روزانهس و ب400354543961مریم چمنروانشناسی عمومیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی35
112317/77شبانهس و ب400354743962مهدیه خمریمدیریت آموزشیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی36
111617/73روزانهس و ب400354943961راضیه بوبکیمدیریت آموزشیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی37
412117/55روزانهس و ب400355243961محدثه آبادمدیریت آموزشیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی38
911617/03روزانهس و ب400355343961زینب امیرآبادیمدیریت آموزشیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی39
711417/25روزانهس و ب400355443961فاطمه ساالریروانشاسی تربیتیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی40
811917/06روزانهس و ب400355643961ام البنین دادی دهنویتحقیقات آموزشیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی41
311417/89شبانهس و ب400354343962مینا ریگیفیزیو لوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی42
710815/00روزانهس و ب400357143961محمد راست بودسیستم های قدرتمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر43
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1110314/24روزانهس و ب400357343961رضا مال نسبسیستم های قدرتمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر44
410515/71روزانهس و ب400357543961بهزاد الهامیانشبکه های کامپیوتریمهندسی کامپیوترمهندسی برق و کامپیوتر45
310515/36روزانهدانشگاه زابل400357843952غزاله مهردلمحاسبات نرم و هوش مصنوعینرم افزار- مهندسی کامپیوترریاضی، آمار و علوم کامپیوتر46
111518/46روزانهس و ب400355843962هاشم ناروئیشیمی تجزیهشیمی کاربردیعلوم پایه47
210818/23روزانهس و ب400356243952فاطمه جاللیان پورژنتیکژنتیک-زیست شناسی سلولی مولکولیعلوم پایه48
111917/88روزانهس و ب400355943961محبا ذوالفقاری ده ارباببیوشیمیزیست شناسیعلوم پایه49
411217/34شبانهس و ب400356343962صبا دانائیبیوشیمیزیست شناسیعلوم پایه50
311215/21روزانهس و ب400356743961فاطمه شه بخشآب زمین شناسیزمین شناسیعلوم پایه51
311616/8روزانهپردیس شهید رجائی فارس400356843961محمد امین جابریفیزیک ماده چگالفیزیکعلوم پایه52
111317/9روزانهس و ب400364443971هادی زمان ثانیبهینه سازی سیستم هامهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت53
111417/77روزانهس و ب400364543961علیرضا شهسواریطراحی فرآیندمهندسی شیمیمهندسی شهید نیکبخت54
110817/06روزانهس و ب400358043961روح االمین چتر آذرسازهمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت55
310616/07روزانهس و ب400363343961رامتین محروم شهرکیسازهمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت56
14315/94روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان400363443961عارف رکانسازهمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت57
512515/1شبانهس و ب400363543961محمدرضا هاشمیسازهمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت58
111718/16روزانهتربیت دبیر شهید رجایی400363643952سیدرضا ذبیحیمدیریت منابع آبمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت59
311016/35روزانهمجتمع آموزش عالی بم4003637436961اعظم جوکار ده مرغوئیمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت60
5111/515/69روزانهس و ب400363843961پدرام براهوییتبدیل انرژیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت61
7111/515/47روزانهس و ب400363943961صادق خسروی صبورتبدیل انرژیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت62
4108/514/52روزانهوالیت ایرانشهر400364043961یاسر دهقانیتبدیل انرژیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت63
1105/516/23روزانهمجتمع آموزش عالی تربت جام400364143961کوثر ترساییتبدیل انرژیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت64
212415/67روزانهس و ب400364243961فاطمه عرب پور ثمورکانیانتخاب و شناسایی مواد مهندسیمتالورژی صنعتی- مهندسی موادمهندسی شهید نیکبخت65
310815/53روزانهس و ب400364343961علیرضا زاهدیانتخاب و شناسایی مواد مهندسیمتالورژی صنعتی- مهندسی موادمهندسی شهید نیکبخت66
211618/69روزانهس و ب400357243961ثریا اله یاریعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثالهیات67
411318/32روزانهس و ب400358143961زهرا نوراعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثالهیات68
511618/13شبانهس و ب400357943961شهین میرعلوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیثالهیات69
811517/2روزانهس و ب400357743961رضا بزی اله ریتفسیر اثریعلوم قرآن و حدیثالهیات70
1012017/14روزانهس و ب400357443961مهدیه فنودیتفسیر اثریعلوم قرآن و حدیثالهیات71
111619/22روزانهس و ب400356143961فاطمه سراوانیفقه و مبانی حقوق اسالمیفقه و مبانی حقوقالهیات72
212019/11روزانهس و ب400356443961فاطمه شه بخشفقه و مبانی حقوق اسالمیفقه و مبانی حقوقالهیات73
411818/35روزانهس و ب400356543961زهرا طاهری نژادفقه و مبانی حقوق اسالمیفقه و مبانی حقوقالهیات74
512418/02روزانهس و ب400356643961محمد مهدی ساالریفقه و مبانی حقوق اسالمیفقه و مبانی حقوقالهیات75
712317/15روزانهس و ب400356043961سید حمیدرضا طباطباییفقه و مبانی حقوق اسالمیفقه و مبانی حقوقالهیات76
111818/62روزانهس و ب400356943962فاطمه لشکرزادهفلسفه و کالم اسالمیفلسفه و کالم اسالمیالهیات77

211818/33روزانهس و ب400357043962فاطمه اکبری نژادفلسفه و کالم اسالمیفلسفه و کالم اسالمیالهیات78


