
واحدها3/4تعداد هم ورودی نیمسال نخست 6معدل کل در پایان  نیمسال نخست6واحدهای گذرانده در پایان رتبهدوره نیمسال ورودینام و نام خانوادگیگرایش کارشناسی/رشتهدانشکدهردیف
112717/7235102روزانه3941زهره مبارکیجغرافیا و برنامه ریزی شهریجغرافیا1

211616/0535102روزانه3941امیر حسین صیادجغرافیا و برنامه ریزی شهریجغرافیا2

111516/7837102روزانه3941زینب احمدی ملک آبادجغرافیا و برنامه ریزی روستاییجغرافیا3

211916/6937102روزانه3941شیال بی نیازجغرافیا و برنامه ریزی روستاییجغرافیا4

112017/7536102روزانه3941محمد حسن بهادر زادهآب و هوا شناسیجغرافیا5

212017/1836102روزانه3941صادق پرماهآب و هوا شناسیجغرافیا6

312117/0136102روزانه3941حمیده قلهآب و هوا شناسیجغرافیا7

412016/8836102روزانه3941عابد نژاد ظهیریآب و هوا شناسیجغرافیا8

111717/2334104روزانه3941عاطفه قلندرزاییزبان و ادبیات فارسیادبیات9

112017/2331103روزانه3941لیال جوانیزبان و ادبیات عربیادبیات10

211716/9931103شبانه3941عبدالرئوف ایمانیزبان و ادبیات عربیادبیات

310616/731103روزانه3941اصفه اسمعیل زهیزبان و ادبیات عربیادبیات

11516/3231103روزانه3941سکینه ده باالییزبان و ادبیات عربیادبیات

113718/4841104روزانه3941رامین اسالمی رمچاهیپژوهشگری علوم اجتماعیادبیات11

211817/141104روزانه3941مروارید عبدالهیپژوهشگری علوم اجتماعیادبیات12

112017/1923104روزانه3942مریم شیبانی شادمترجمی زبان انگلیسیادبیات13

211816/6223104روزانه3942علی خدنگی بارانیمترجمی زبان انگلیسیادبیات

311716/4123104روزانه3942فاطمه نوریمترجمی زبان انگلیسیادبیات

113018/6329103روزانه3942رضا ایزدی همت آبادیتاریخادبیات14

112217/739102روزانه3941فاطمه چهکندیاقتصاد صنعتیاقتصاد15

212017/3539102روزانه3941هادی حسین پور خفاجهاقتصاد صنعتیاقتصاد16

312316/9739102شبانه3941الهه خواجه داد امیریاقتصاد صنعتیاقتصاد

412316/8439102شبانه3941افسانه بلوچ ریگی نسباقتصاد صنعتیاقتصاد

512116/3639102روزانه3941آذر مودیاقتصاد صنعتیاقتصاد

611816/3539102روزانه3941محدثه رحیمیاقتصاد صنعتیاقتصاد

112618/0622102روزانه3941زهره سلمانیاقتصاد کشاورزیاقتصاد17

211816/2822102روزانه3941اسما بهزادی گودریاقتصاد کشاورزیاقتصاد

311716/2422102روزانه3941سیده مطهره باقریاقتصاد کشاورزیاقتصاد

410816/0622102روزانه3944فاطمه شبانیاقتصاد کشاورزیاقتصاد

111817/1944102روزانه3941علی سلمانیاقتصاد بازرگانیاقتصاد18

212016/844102روزانه3942سپیده سلیمانیاقتصاد بازرگانیاقتصاد

311916/3744102روزانه3943مرضیه رضائیاقتصاد بازرگانیاقتصاد

111819/7321102روزانه3942اکرم عبداله زاده مقدمطراحی- فرشهنر و معماری19

111018/2326106روزانه3941آرمان توکلی نسبمهندسی معماریهنر و معماری20

110418/3626102روزانه3941راضیه شریفی نسبصنایع دستیهنر و معماری21

111117/2518102روزانه3941منیره جهانگشانقاشیهنر و معماری

210817/1818102روزانه3942مریم ایرانفرنقاشیهنر و معماری

112018/4643102روزانه3941عطیه عالیشان مدیریت و برنامه ریزی آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی22

211918/1143102روزانه3941فرشته عظیمی نسبمدیریت و برنامه ریزی آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی23

312118/0743102روزانه3941زینب بخشیمدیریت و برنامه ریزی آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی24

41211843102روزانه3941مینا ولی پور علی خانقلعهمدیریت و برنامه ریزی آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی25

513017/7543102شبانه3941سائره ریگی میرمدیریت و برنامه ریزی آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی26

711917/2643102روزانه3941اسما پرکیمدیریت و برنامه ریزی آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی27



113218/7244102روزانه3942فاطمه کیخاآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیعلوم تربیتی و روانشناسی28

212018/3744102روزانه3942فاطمه اکبرزاده نگاریآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیعلوم تربیتی و روانشناسی29

313218/2744102شبانه3942فاطمه سعادتآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیعلوم تربیتی و روانشناسی30

412018/0944102روزانه3942راضیه پقهآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیعلوم تربیتی و روانشناسی31

512617/5944102روزانه3942طاهره اسمعیلیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیعلوم تربیتی و روانشناسی32

612817/3444102روزانه3942اسما فارقیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیعلوم تربیتی و روانشناسی33

71211702144102روزانه3942مهسا دهمردهآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیعلوم تربیتی و روانشناسی34

111217/652103روزانه3941رقیه پودینهروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی

210817/2952103روزانه3941فاطمه خواجوئیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی

310517/2652103روزانه3941بتول زارعروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی

410617/1952103روزانه3941فاطمه مرادعلی زادهروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی

510717/1652103شبانه3941عاطفه قادر کوتاهروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی

610817/1252103روزانه3941زهرا پیرمرادیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی

112018/164999روزانه3942فایزه عبداله نژادعلوم انسانی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی35

211816/924999روزانه3941ایمان کردعلوم انسانی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی

311616/544999روزانه3942فرشته میرمحمدیعلوم انسانی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی

111617/395499روزانه3942فاطمه حسن آبادیعلوم زیستی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی36

211617/335499روزانه3941فرزاد شیرانزائی نژادعلوم زیستی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی37

311417/255499روزانه3942فاطمه خواجویعلوم زیستی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی38

411816/675499روزانه3942خدیجه آمادیعلوم زیستی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی

512016/45499روزانه3942ساناز نخعی مقدمعلوم زیستی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی

611616/35499روزانه3941فاطمه فریدیعلوم زیستی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی

711216/125499روزانه3942زهرا اکبریعلوم زیستی ورزشعلوم تربیتی و روانشناسی

210915/6635105روزانه3941فائزه رحمانیمهندسی فناوری اطالعاتمهندسی برق و کامپیوتر39

111217/3879106روزانه3941عالیه درویشیمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر40

210617/3379106روزانه3941سینا قنبری زرکالمیمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر41

31071603179106روزانه3941سید مهدی حسینیمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر42

510915/9979106روزانه3941محمد علی شیفتهمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر43

611015/8279106روزانه3941الهام اکبریمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر44

710715/4379106روزانه3941امین نیک بختمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر45

811015/3979106روزانه3941مهسا سارانیمهندسی برقمهندسی برق و کامپیوتر46

111216/7830105روزانه3941عبدالمنعم ولیدی رمکانینرم افزار- مهندسی کامپیوترمهندسی برق و کامپیوتر47

113617/0927105روزانه3941منیره سارانینرم افزار- مهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش48

211315/9427105روزانه3941محمد شمسی پورنرم افزار- مهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش49

312015/4127105روزانه3941چنگیز رحیمی نیانرم افزار- مهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش50

411115/3927105روزانه3941افسانه کهیالنرم افزار- مهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش51

511315/2427105روزانه3941سجاد زارعنرم افزار- مهندسی کامپیوترصنعت و معدن خاش52

410717/3928101روزانه3932ابوالقاسم درزادهشیمی کاربردیعلوم پایه53

111318/8632101روزانه3942علی وهبیشیمی کاربردیعلوم پایه54

111617/8427101روزانه3941ندا دهقان کوهستانیشیمی محضعلوم پایه55

211617/4127101روزانه3941عالیه محمودی نژادشیمی محضعلوم پایه56

111418/8223101روزانه3932فرنوش فرزامژنتیک-زیست شناسی سلولی مولکولیعلوم پایه57

210718/3723101روزانه3932نازنین قادری نژادژنتیک-زیست شناسی سلولی مولکولیعلوم پایه58

111515/8424100روزانه3941طیبه ریگی فریدزمین شناسیعلوم پایه59



211515/6524100شبانه3941سمیه عجمی سرشابادزمین شناسیعلوم پایه60

31161402924100روزانه3941فائزه شهیکیزمین شناسیعلوم پایه61

41171402824100روزانه3941حمید شمس الدینی لریزمین شناسیعلوم پایه62

110515/6624102روزانه3941ملیحه سه شنبه زادهفیزیکعلوم پایه63

210215/3124102روزانه3941فاطمه زرهیفیزیکعلوم پایه64

310514/5224102روزانه3941علی کوهی زادهفیزیکعلوم پایه65

410513/8624102روزانه3941علیرضا لورگیفیزیکعلوم پایه66

112718/138107روزانه3941ماهگل مطهریمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت67

212217/1138107روزانه3941مرضیه محمود آبادیمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت68

312016/4838107روزانه3941فاطمه حقانیمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت69

412116/3238107روزانه3941حمیده خواجوئی گوکیمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت70

510916/0138107روزانه3941ندا واحدی نژادمهندسی صنایعمهندسی شهید نیکبخت71

111418/4352108روزانه3941حسین اکبریمهندسی شیمیمهندسی شهید نیکبخت72

211818/1252108روزانه3941میثم کاوسی خلیرانمهندسی شیمیمهندسی شهید نیکبخت73

311916/3152108روزانه3941محمد رحمانیمهندسی شیمیمهندسی شهید نیکبخت74

41181652108روزانه3941محسن زارعی پور سربارانمهندسی شیمیمهندسی شهید نیکبخت75

111717/0866105روزانه3941عبدالواحد احمدیمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت76

211816/7266105روزانه3941عبدالحمید ساالرنیامهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت77

3108160166105روزانه3941الهام رضائی اسفهرودمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت78

411515/566105شبانه3941امیر ابوالفضل صدوقیمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت79

511215/4966105روزانه3941محمد حسین نبوی سغینمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت80

610615/3466105روزانه3941محمد امین خسروی جوانمهندسی عمرانمهندسی شهید نیکبخت81

111517/7833105روزانه3941علی پیریمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت82

211717/7833105روزانه3941امیرحسین موسائیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت83

311717/5333105روزانه3941سعید ذوالعلیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت84

411315/8333105روزانه3941سید حسین لطیفیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت85

511115/1433105روزانه3941علی مختاری آب پنگوئیمهندسی مکانیکمهندسی شهید نیکبخت86

110716/9139107روزانه3941مجتبی فرخیمتالورژی صنعتی- مهندسی موادمهندسی شهید نیکبخت87

212015/4339107روزانه3941مرتضی حسن زاده سریزدیمتالورژی صنعتی- مهندسی موادمهندسی شهید نیکبخت88

311615/3339107روزانه3941اسعد الهامی صلغیمتالورژی صنعتی- مهندسی موادمهندسی شهید نیکبخت89

511015/1539107روزانه3941بهزاد نظری زادهمتالورژی صنعتی- مهندسی موادمهندسی شهید نیکبخت90

111717/3918107روزانه3932جلیل چرویدهمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش91

211817/3318107روزانه3932ایوب قاسمیمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش92

311117/118107روزانه3932حسن جعفریمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش93

112017/6822107روزانه3941میالد کوشکیمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش94

212317/3422107روزانه3941فاطمه نطنزیانمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش95

312817/1322107روزانه3941عبدالقدوس یارمحمد زهی گرنچیمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش96

411916/9822107روزانه3941هوشنگ ریگیمهندسی صنایعصنعت و معدن خاش97

112118/4641102روزانه3941محمد مشهدی حسینیمدیریت مالیمدیریت و حسابداری98

211817/641102روزانه3941فاطمه سارانیمدیریت مالیمدیریت و حسابداری99

112117/5638102روزانه3941ملیه احمدیمدیریت دولتیمدیریت و حسابداری100

214317/4238102شبانه3941امیررضا مومنیمدیریت دولتیمدیریت و حسابداری101

311817/1538102روزانه3941فاطمه عدالتی پورمدیریت دولتیمدیریت و حسابداری102

212316/6246102روزانه3941محسن حسنیحسابداریمدیریت و حسابداری



110616/723399روزانه3941علی صفرزاییریاضیات و کاربردهای آنریاضی103

110515/673699روزانه3941عاطفه فاضلیعلوم کامپیوترریاضی104

210615/143699روزانه3941حسان محمدیعلوم کامپیوترریاضی105

610313/633699روزانه3941روزیتا حدادیعلوم کامپیوترریاضی106

511917/7430103روزانه3932جمیله رسولی دختفلسفه و حکمت اسالمیالهیات107

111817/7122102روزانه3942سمیرا بیدختفلسفه و حکمت اسالمیالهیات108

211717/0622102روزانه3942فاطمه جان آبادیفلسفه و حکمت اسالمیالهیات109

112518/4233102روزانه3941فهیمه طوسی زادهعلوم قرآن و حدیثالهیات110

213718/1933102روزانه3941مهدیه نجفیعلوم قرآن و حدیثالهیات111

312117/3333102روزانه3941فاطمه شاه بازیعلوم قرآن و حدیثالهیات112

411817/1933102روزانه3941محفوظه رئیسیعلوم قرآن و حدیثالهیات113

511517/1333102روزانه3941صغری محمدیعلوم قرآن و حدیثالهیات114

111817/6224102شبانه3941نسرین قلندرزهیعرفان. ادیان والهیات115

311417/5724102روزانه3941عاطفه آبادیانعرفان. ادیان والهیات116

11181929102روزانه3941یاسر شیبک خالقدادفقه و مبانی حقوقالهیات117

211718/4129102روزانه3941فاطمه یساقیفقه و مبانی حقوقالهیات118

311918/3629102روزانه3941رضا عسکریفقه و مبانی حقوقالهیات119

411718/1729102روزانه3941مریم پورابونصرودیفقه و مبانی حقوقالهیات120

511918/129102روزانه3941صادق ناصری نوقابفقه و مبانی حقوقالهیات121


