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 دٍسُ سٍصاًِ -داًطگاُ سيستاى ٍ تلَچستاى -29هْش  –سايش داًطگاّْاي كطَس كاسضٌاسي اسضذ اساهي پزيشفتِ ضذگاى تذٍى آصهَى 

نام و نام  

 خانوادگي

 پدر
 رشته تحصيلي

 كارشناسي

 رشته تحصيلي

 كارشناسي ارشد

دانشگاه محل 

 تحصيل

تعداد  واحد رتبه معدل فارغ التحصيل نيمسال ورود 

 نيمسال

حويذ سضا  1

 فشٍصاى

 حوضُ
 ساصُ -هٌْذسي ػوشاى ػوشاى -هٌْذسي ػوشاى

 9 111 9 92/16 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

هحسي ػاهشي  9

 سياَّئي

 هحوذ
 جذاساصي -هٌْذسي ضيوي صٌايغ گاص -هٌْذسي ضيوي

 8 111 1 88/16  88هْش  سثضٍاس

احساى  1

هحوَدي 

 هيوٌذ

 هْذي
حشاست ٍ   -هکاًيکهٌْذسي 

 سياالت
 تثذيل اًشطي  -هٌْذسي هکاًيک

 8 111 1 88/16 11/6/29 89تْوي  صاتل

ّادي  1

 جْاًطاّي

 -هٌْذسي هکاًيک غالهشضا

 طشاحي جاهذات  
 تثذيل اًشطي  -هٌْذسي هکاًيک

 8 182 9 89/11 11/6/29 88هْش  سيشجاى

هشتضي فاضل  1

 صادُ

 الِ هشاد
 حالت جاهذ –فيضيک  هحض –فيضيک 

 8 181 1 19/11 11/6/29 88هْش  تَضْش

غالم  هحثَتِ ساالسي 6

 هحوذ
 صيست ضٌاع تيَضيوي صيست ضٌاسي جاًَسي

 9 118 1 18/19 11/6/29 88تْوي  صاتل

 8 111 1 11/19 11/6/29 88هْش  ياسَج طًتيک -صيست ضٌاسي  گياّي  -صيست ضٌاسي  ضکشالِ سجاد افشٍص 9

افساًِ  8

كْضادياى 

 ظفشآتادي

 كْضاد

 فيضيَلَطي ٍسصضي -تشتيت تذًي  -تشتيت تذًي

 8 111 1 18/19 11/6/29 88هْش  گٌثذ

 9 112 9 91/19 11/6/29 88تْوي  تيشجٌذ جغشافيا ٍ تشًاهِ سيضي ضْشي جغشافيا ٍ تشًاهِ سيضي ضْشي غالهشضا صّشا سشصّي 2

صّشا استاتي للؼِ  18

ًَ 

 اهيش
 صتاى ٍ ادتيات فاسسي فاسسيصتاى ٍ ادتيات 

 9 116 1 69/16 11/6/29 88تْوي  صاتل

اهيذ ضجاع  11

 ّشهضصايي

 سحوت
 صتاى ٍ ادتيات فاسسي صتاى ٍ ادتيات فاسسي

 9 118 1 98/11 11/6/29 88تْوي  صاتل

 8 119 9 82/19 11/6/29 88هْش  تيشجٌذ تاستاى ضٌاسي ػوَهي تاستاى ضٌاسي ػوَهي لذست الِ هْيي سؼادت 19

هحوذ  ًؼين هشادياى 11

 جَاد
 آهَصش صتاى اًگليسي صتاى ٍ ادتيات اًگليسي

 8 188 1 11/19 19/11/21 89تْوي  ٍاليت

 6 198 1 91/18 11/1/21 88تْوي  صاتل آهَصش صتاى اًگليسي هتشجوي صتاى اًگليسي ًَسالِ آهٌِ سشگضي 11

 9 116 9 18/19 19/11/21 88هْش  چاتْاس صتاًطٌاسي ّوگاًي هتشجوي صتاى اًگليسي خالذ فاطوِ تاسكضئي 11



صّشا هٌگلي  16

حجت آتاد 

 كطکَ

 حسي

 ايشاى دٍسُ اسالم –تاسيخ  تاسيخ

 9 112 9 18/18 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

ػثذالصوذ  19

 ضْلي تش

 سسَل
 ايشاى دٍسُ اسالم –تاسيخ  تاسيخ

 9 119 1 96/18 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

 9 118 1 91/18 11/6/29 88تْوي  ٍاليت تاسيخ اسالم تاسيخ سضاللي ًذسي سکيٌِ 18

ضيوا گشٍئي  12

 ًظاد ساسدٍئيِ

جاى 

 احوذ
 تاسيخ ايشاى تاستاى تاسيخ

 9 119 1 89/18 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

  –سياضي هحض  هحوذ هشين تياسش 98

 

 آًاليض سياضي –سياضي هحض 

 

 8 189 1 19/11 11/6/29 88هْش  سفسٌجاى

 8 188 1 18/11 11/6/29 88هْش  سفسٌجاى جثش –سياضي هحض   –سياضي هحض  ػلي فاطوِ دسٍيطي 91

 حسيي صّشا جوالضايي 99
  –سياضي كاستشدي 

تحميك دس  –سياضي كاستشدي 

 ػوليات

 9 119 9 11/11 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

 8 181 1 12/11 11/6/29 88هْش  ّشهضگاى آهاس آهاس سؼذالِ ًجويِ هکسائي 91

 9 198 1 11/16 11/6/29 88تْوي  ٍاليت آهاس آهاس حاهذ فائضُ داهٌي 91

 8 189 1 11/11 11/6/29 88هْش  گلستاى هحاسثات ػلوي -ػلَم كاهپيَتش ػلَم كاهپيَتش خذاتخص هْيي كيخا 91

 ػضت الِ صّشا ٍكيلي 96
 ػلَم كاهپيَتش

سيستن ّاي  -ػلَم كاهپيَتش

 َّضوٌذ

 9 111 1 88/16 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

فاطوِ  99

هحوذصادُ تْاء 

 آتادي

 ػثاع

 هٌاتغ اًساًي -هذيشيت دٍلتي هذيشيت دٍلتي

 9 112 9 91/19 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

ًيک تي تي  98

 سئيسي تاال للؼِ

 سحين داد
 هذيشيت دٍلتي

 تحَل -هذيشيت تاصسگاًي

 

 9 119 1 96/19 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

سجاد  92

 جوطيذي

 تيظى
 هالي -هذيشيت تاصسگاًي دسيا -هذيشيت تاصسگاًي

 8 181 1 12/18 11/6/29 88هْش  خشهطْش

 ػلي داد فشضاد تَكلي 18
 هذيشيت دٍلتي

 -هذيشيت فٌاٍسي اطالػات

 كسة ٍ كاس الکتشًٍيک

 9 118 1 99/19 11/6/29 88تْوي  ٍاليت

هؼصَهِ  11

 تحشيٌي

 ػلي
 حساتذاسي حساتذاسي

 8 111 1 69/18 11/6/29 88هْش  تاٌّش

 8 111 1 11/16 11/11/21 89تْوي صاتل هٌْذسي ػوشاى هٌْذسي ػوشاى سضا ياسيي صهاًي 19

گل چْشُ  11

 ًصشت صّي

 هحوذ
 صتاى ٍ ادتيات ػشب صتاى ٍ ادتيات ػشب

 9 116 9 81/18 11/6/29 88تْوي صاتل

 



 

 دٍسُ ّاي سٍصاًِ ٍ ضثاًِ -داًطگاُ سيستاى ٍ تلَچستاى -29هْش  –داًطگاُ سيستاى ٍ تلَچستاى ساهي پزيشفتِ ضذگاى تذٍى آصهَى كاسضٌاسي اسضذ ا

 رديف

 پدر نام و نام خانوادگي
 رشته تحصيلي

 كارشناسي
 رشته كارشناسي ارشد

 نيمسال

 ورود

فارغ 

 التحصيل

 

 معدل

 رتبه

تعداد  واحد

 نيمسال

1 
 يذاهلل صّشا حسيٌي ًظاد

 فمِ ٍ هثاًي حمَق اسالهي فمِ ٍ هثاًي حمَق 
 9 118 9 98/18 98/11/21 88هْش 

2 
 حسي سضا ّاًيِ يؼمَتي كٌگاى

 كالم اسالهي -فلسفِ ٍ كالم اسالهي فلسفِ ٍ حکوت
 9 119 1 19/12 11/6/29 88تْوي 

3 
 تشات ػليشضا لَيذل

 ساصُ -هٌْذسي ػوشاى ػوشاى -هٌْذسي ػوشاى
 8 119 1 89/16 11/6/29 88هْش 

4 
 ػثاع فْيوِ حسيي صادُ

 آب -هٌْذسي ػوشاى ػوشاى -هٌْذسي ػوشاى
 8 112 1 29/11 11/6/29 88هْش 

5 
 غالم احوذ هحسي دّماًي دسهياى

 ساصُ ّاي ّيذسٍليکي -هٌْذسي ػوشاى ػوشاى -هٌْذسي ػوشاى
 8 186 6 11/11 11/6/29 88هْش 

6 
 هحوذسضا ػاطفِ اكثشياى

 اًتخاب ٍ ضٌاسايي هَاد  -هٌْذسي هَاد هتالَسطي -هٌْذسي هَاد
 8 182 1 91/11 11/6/29 88هْش 

7 
 هحوذ فشضتِ تَكلي دستجشد

 طشاحي فشآيٌذّا -هٌْذسي ضيوي صٌايغ گاص -هٌْذسي ضيوي
 9 191 1 22/19 11/6/29 88تْوي 

8 
 غالهشضا ػطيِ تخطي

 جذاساصي -هٌْذسي ضيوي هؼذًيصٌايغ ضيويايي ٍ  -هٌْذسي ضيوي
 8 111 9 11/19 11/6/29 88هْش 

9 
 هحوذ سضا ًذا پَديٌِ

 تشهَسيٌيتيک -هٌْذسي ضيوي صٌايغ گاص -هٌْذسي ضيوي
 9 191 1 21/11 11/6/29 88تْوي 

11 
 ػضيضالِ فاطوِ سضايي

 پذيذُ ّاي اًتمال -هٌْذسي ضيوي صٌايغ ضيويايي ٍ هؼذًي -هٌْذسي ضيوي
 8 182 1 26/16 11/6/29 88هْش 

11 
 هحوذ فاطوِ تَكلي دستجشد

 تثذيل اًشطي  -هٌْذسي هکاًيک حشاست ٍ سياالت -هکاًيک
 8 118 1 61/16 2/11/21 89تْوي 

12 
 غالهشضا سؼيذ حيذسي ًسة

 تثذيل اًشطي  -هٌْذسي هکاًيک طشاحي جاهذات -هکاًيک
 8 118 1 11/11 11/6/29 88هْش 

13 
 هحوذ سؼيذُ دّگاى

 ًاًَفيضيک –فيضيک  فيشيک حالت جاهذ
 8 118 1 91/19 11/6/29 88هْش 



14 
 گل هحوذ فاطوِ تشاَّيي

 ضيوي آلي ضيوي هحض
 8 186 1 19/11 11/6/29 88هْش 

15 
 تْشام طيال اهشاضستاى

 ضيوي تجضيِ ضيوي هحض
 8 181 1 18/11 11/6/29 88هْش 

16 
 هحوذ اهيش  اضشالي 

 ضيوي فيضيک ضيوي هحض
 8 189 1 11/12 11/6/29 88هْش 

17 
 ػظين صّشا كلکلي

 ضيوي فيضيک ضيوي هحض
 8 189 9 86/11 11/6/29 88هْش 

18 
 احوذ هظدُ تزس افکي

 ضيوي كاستشدي ضيوي كاستشدي
 9 111 9 19/19 11/6/29 88تْوي 

19 
 سيذ ػلي صذيمِ سادات حجتي

 تيَضيوي -صيست ضٌاسي  طًتيک -صيست سلَلي هَلکَلي
 9 119 9 11/18 11/6/29 88تْوي 

21 
 ضْشياس ساًٍذ الْام

 آتْاي صيش صهيٌي –صهيي ضٌاسي  صهيي ضٌاسي هحض
 8 182 9 99/11 11/6/29 88هْش 

21 
 غالهحسيي ليلي ًيلي

 طئَضيوي -صهيي ضٌاسي  صهيي ضٌاسي هحض
 8 111 1 18/11 11/6/29 88هْش 

22 
 ػلي هشضيِ سشحذي جطاسي

 صهيي ضٌاسي التصادي كاستشديصهيي ضٌاسي 
 9 111 9 68/11 11/6/29 88تْوي 

23 
 ػلي سجاد هَحذي فش

 الکتشًٍيک -هٌْذسي تشق  الکتشًٍيک -هٌْذسي تشق 
 8 119 1 96/11 11/6/29 88هْش 

24 
 ػلي هسؼَد لذسي

 لذست -هٌْذسي تشق  هخاتشات -هٌْذسي تشق
 8 116 1 61/16 11/19/21 89تْوي 

25 
 احوذ ًياًگيي هلک 

 سٍاًطٌاسي ػوَهي سٍاًطٌاسي ػوَهي
 9 191 1 81/19 11/11/21 88هْش 

26 
هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي  -ػلَم تشتيتي اتشاّين راكش جذگال 

 آهَصضي
 تحميمات آهَصضي -ػلَم تشتيتي

 9 191 9 86/19 19/11/21 88هْش 

27 
 حويذسضا ًاديِ ػثاسي دلَئي

 فيضيَلَطي ٍسصضي -تذًيتشتيت  فيضيَلَطي -تشتيت تذًي
 9 112 1 21/16 11/6/29 88تْوي 

28 
 دادهحوذ ساجذُ آرس

 تشًاهِ سيضي سٍستايي -جغشافيا
 -جغشافيا ٍ تشًاهِ سيضي سٍستايي

 تشًاهِ سيضي كالثذي 

 9 112 9 62/19 11/6/29 88تْوي 

29 
 هحوذ اسوؼيل ٍحيذُ تيگلشي پَس

 تشًاهِ سيضي ضْشيجغشافيا ٍ  تشًاهِ سيضي سٍستايي -جغشافيا
 9 118 1 88/18 11/6/29 88تْوي 

31 
 هشتضي هحسٌِ ّادي صادُ

 تشًاهِ سيضي سٍستايي -جغشافيا
 -جغشافيا ٍ تشًاهِ سيضي گشدضگشي

 تشًاهِ سيضي تَسيسن هٌطمِ اي 

 9 118 1 21/16 11/6/29 88تْوي 



31 
 هْين حليوِ سْشاب صّي

 طثيؼي -هخاطشات طثيؼي  آب ٍ َّا ضٌاسي -جغشافيا
 8 111 1 81/19 11/6/29 88هْش 

32 
 الِ داد پشيسا ػاتذي

 آب ٍ َّا ضٌاسي -جغشافيا
 ّيذسٍطئَهَسفَلَطي –جغشافياي طثيؼي 

 دس تشًاهِ سيضي هحيطي 

 8 199 1 88/16 11/6/29 88هْش 

33 
 صفذس سيحاًِ صٍسي

 صتاى ٍ ادتيات فاسسي صتاى ٍ ادتيات فاسسي
 8 199 1 99/16 11/6/29 88هْش 

34 
 اسذ ػثاع سٍاًطاد

 صتاى ٍ ادتيات فاسسي صتاى ٍ ادتيات فاسسي
 8 119 1 91/16 11/6/29 88هْش 

35 
 خذا ًظش افساًِ تشاَّيي ايشاًذٍست

 صتاى ٍ ادتيات فاسسي صتاى ٍ ادتيات فاسسي
 8 199 1 89/16 11/6/29 88هْش 

36 
 هحوذ ًاّيذ هشادللي

 تاستاى ضٌاسي ػوَهي تاستاى ضٌاسي
 8 111 1 96/19 11/6/29 88هْش 

37 
 هحوذسضا پشٍيي حيذسي

 تاستاى ضٌاسي ػوَهي تاستاى ضٌاسي
 8 111 1 12/16 11/6/29 88هْش 

38 
 كشين تخص هحثَتِ پسکَّي

 صتاى ٍ ادتيات ػشب صتاى ٍ ادتيات ػشب
 9 191 1 91/18 11/6/29 88تْوي 

39 
 تشدضيش هشين ػثاسي هطْذي

 صتاى ٍ ادتيات ػشب صتاى ٍ ادتيات ػشب
 9 118 9 81/18 11/6/29 88تْوي 

41 
 احوذ هشين تاستاى

 آهَصش صتاى اًگليسي هتشجوي صتاى اًگليسي 
 8 181 1 66/16 91/11/21 89تْوي 

41 
 سحوت سليخا صذيمي صادُ

 ايشاى دٍسُ اسالم –تاسيخ  تاسيخ
 9 198 1 19/19 11/6/29 88تْوي 

42 
 ػلي ٍحيذ سًجثش

 تاسيخ ػوَهي جْاى تاسيخ
 9 116 1 98/19 11/6/29 88تْوي 

43 
 سضا فشصاًِ سجثي ستَدُ

 ٌّذسِ –سياضي هحض  سياضي هحض
 9 112 9 9 11/6/29 88تْوي 

44 
 سياضي كاستشدي خذاتخص طيثِ سئيسي

 
 سياضي فيضيک –سياضي كاستشدي 

 8 188 1 11/11 11/6/29 88هْش 

45 
 حسيي ًذا اهيشي

  تحميك دس ػوليات  –سياضي كاستشدي  سياضي كاستشدي
 8 189 9 68/11 11/6/29 88هْش 

46 
 ػلي ضاُ هشين جَادي ًظاد

 سياضي كاستشدي
 آًاليض ػذدي -سياضي كاستشدي

 

 8 189 1 11/11 11/6/29 88هْش 

47 
 ػثاع هليحِ ضْوشادي ًظاد

 آهاس سياضي آهاس
 9 119 1 16/16 11/6/29 88تْوي 



48 
 هحوذ اتشاّين ّادستاديػفت ًَصادي 

 هحاسثات ػلوي -ػلَم كاهپيَتش ػلَ م كاهپيَتش
 9 119 1 21/11 16/9/21 89تْوي 

49 
 هْذي ساجذُ هاُ گلي

 سيستن ّاي َّضوٌذ -ػلَم كاهپيَتش ػلَ م كاهپيَتش
 8 188 9 98/11 11/11/21 89تْوي 

51 
 هحوذ فشيثا تخطي

 تحَل -هذيشيت تاصسگاًي هذيشيت هالي
 9 111 9 18/18 11/6/29 88تْوي 

51 
 ػثذالحويذ هسلن هشادصادُ

 هالي -هذيشيت تاصسگاًي هذيشيت هالي
 9 119 1 91/18 11/6/29 88تْوي 

52 
 هحوذ ػلي حويذسضا ّاضوي ًيا

 هٌاتغ اًساًي -هذيشيت دٍلتي هذيشيت دٍلتي
 9 191 1 96/19 91/11/21 88هْش 

53 
 ػثاسؼلي هْذيِ هَدي

 حساتذاسي حساتذاسي
 9 111 1 16/18 11/6/29 88هْش 

54 
 هحسي فشصاًِ سيذي

 كسة ٍ كاس جذيذ -هذيشيت كاسآفشيٌي هذيشيت دٍلتي
 9 111 1 66/16 91/11/21 88هْش 

55 
 هحوذ ػاطفِ كَضا

 ػلَم التصادي  -التصاد التصاد صٌؼتي
 9 118 1 61/18 11/6/29 88تْوي 

56 
 تاجي صيٌة هالذاسي

 حساتذاسي حساتذاسي
 8 191 1 12/18 11/6/29 88هْش

57 
 يؼمَب خذيجِ لادسي

 پظٍّص ٌّش ًماضي
 8 186 1 96/18 91/11/21 89تْوي 

58 
 ًَسهحوذ سپيذُ ياسي

 ػلَم التصادي  -التصاد التصاد كطاٍسصي
 6 111 1 28/19 11/6/29 82هْش 

59 
 سضا هْذيِ ػلي صَفي

 هذيشيت هالي هذيشيت هالي
 8 111 1 21/19 11/6/29 88تْوي

61 
 ػلي اكثش هظگاى حمگَ

 ػلَم التصادي التصاد صٌؼتي
 8 198 1 11/19 11/6/29 88تْوي

61 
 ػثاع جَاد كشيوي ساد

 ػلَم التصادي التصاد كطاٍسصي
 8 181 1 66/16 11/6/29 88هْش 

62 
هحوذ هْذي ساالسي 

 سالجمِ

 ػثاع
 سٍاًطٌاسي ػوَهي سٍاًطٌاسي ػوَهي

 8 189 9 81/19 11/6/29 88هْش

63 
 هشاد فشٍؽ سضايي تشٍى

 فيضيَلَطي ٍسصضي فيضيَلَطي ٍسصضي
 9 111 9 19/16 11/6/29 88تْوي

64 
 ػلن سضَاًِ گلذٍي

 فيضيَلَطي ٍسصضي هذيشيت ٍسصضي
 9 112 9 86/16 18/1/29 88تْوي



 

 

 

 


