
 (79مقطع کارشناسی )ورودی  79دانشجویان برتر سال 

 

 رشته تحصیلی                          شماره دانشجویی           رتبه      نام و نام خانوادگی                        

 

 1 221911199 علوم قرآن و حدیث-الهیات و معارف اسالمی زینب فیض الهی 

 9 221911149 علوم قرآن و حدیث-الهیات و معارف اسالمی فریبا چشمه خاور سیده

 3 221911149 علوم قرآن و حدیث-الهیات و معارف اسالمی فرشته نوروزی

    

 مژگان محمدی

فقه ومبانی حقوق -الهیات و معارف اسالمی

 1 221919919 اسالمی 

 رضا روزبهان 

فقه ومبانی حقوق  -الهیات ومعارف اسالمی

 9 221919999 اسالمی 

 لیال عشرتی 

فقه ومبانی حقوق  -الهیات ومعارف اسالمی

 3 221919912 اسالمی 

 1 221912119 شیمی محض  فرشته حاتم نژاد     

 9 221912119 شیمی محض  زینب نوروزیان

 3 221912142 شیمی محض  نرگس فیاضی نیا 

 1 221912991 ریاضیات وکاربرد ها رضوان بهمئی    

 9 221912942 ریاضیات وکاربرد ها کوثر علیک 

 3 221912992 ریاضیات وکاربرد ها ها جر دیو بند

 1 221912113 فیزیک منا صیدی    

 9 221912141 فیزیک دلبر غالم حسینی

 1 229934213 فناوری اطالعات -مهندسی کا مپیوتر مهدی اخی    

 9 229934292 فناوری اطالعات -مهندسی کا مپیوتر سید محمد علی ابو المعالی

 3 229934212 فناوری اطالعات -مهندسی کا مپیوتر کوثر رستمی نژاد 

 1 221934291 مهندسی برق سعید صیادی     

 9 221934291 مهندسی برق  پوریا کیهانی 

 3 221934294 مهندسی برق محدثه شعاعی 

 1 221934919 مهندسی معماری  محمد امین حسن زاده     



 9 221934992 مهندسی معماری  مهتاب احمدی 

 3 221934943 مهندسی معماری  سمانه شهری 

 1 221934142 مهندسی عمران  فرشاد شاه محمدیان     

 9 221934141 مهندسی عمران  زهرا یاری 

 3 221934132 مهندسی عمران  کورش محمدی 

 1 221924391 بهداشت مواد غذایی مریم  شاکرمی     

 9 221924333 بهداشت مواد غذایی سید مهسا خدایی

 3 221924339 بهداشت مواد غذایی مرضیه رحیمی 

 1 221999242 علوم ومهندسی صنایع غذایی زهرا فرد     

 9 221999212 علوم ومهندسی صنایع غذایی اسما دارابی 

 3 221999211 صنایع غذاییعلوم ومهندسی  زهرا شریعتی نیا

 1 221999393 گیاه پزشکی  -مهندسی کشاورزی مریم حیدری زاده     

 9 221999341 گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی  فاطمه آزادی 

 3 221999342 گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی  زینب مویدی

سید نعمت اله حسینی     

 1 221999941 مهندسی مکانیک بیوسیستم فداله

 9 221999911 مهندسی مکانیک بیوسیستم رضا فاطمی نژاد 

نادر شفیعی قهدریجانی 

 3 221999999 مهندسی مکانیک بیوسیستم شفیعی

 1 221993241 علوم باغبانی-مهندسی کشاورزی  زینب رواق    

 9 221993219 علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزی  فرزانه مهدی زاده 

 1 221992112 علوم ومهندسی آب  مسعود پیلی بگ    

 9 221992142 علوم ومهندسی آب  جواد ایرس

 3 221992112 علوم ومهندسی آب  علی داراب پور

 1 221994141 زراعت واصالح نباتات -مهندسی کشاورزی نسرین رضائی    

 9 221994131 زراعت واصالح نباتات -مهندسی کشاورزی  زهرا اه مند

 3 221994192 زراعت واصالح نباتات -مهندسی کشاورزی  توران شفیعی 

 1 221991242 علوم دامی  -مهندسی کشاورزی  الهام رستم نیا    

 9 221991211 علوم دامی  -مهندسی کشاورزی  زهره رحیمی پناه



 3 221991249 علوم دامی  -مهندسی کشاورزی  مریم فکوریان 

 1 221911211 زبان ادبیات عربی زینب حیای    

 9 221911239 زبان ادبیات عربی فرحناز حاتمی 

 3 221911211 زبان ادبیات عربی فاطمه رودبار فیلی

 1 221914292 حسابداری اسما ملکی نسب     

 9 221914299 حسابداری زهرا اوریائی

 3 221914299 حسابداری زهره شکارچی

     

 مرضیه حسینی

 1 221911919 مدیریت بازرگانی  سرتشنیزی

 9 221911912 مدیریت بازرگانی  زینت محمدیان 

 3 221911991 مدیریت بازرگانی  سعیده نوریان

 1 221911931 پژوهشگری  -علوم اجتماعی روژین نقدی    

 9 221911949 پژوهشگری  -علوم اجتماعی احمدرضا چراغی 

 3 221911993 پژوهشگری  -علوم اجتماعی سعیده بابایی

 1 221914349 زبان وادبیات انگلیسی  نفیسه جمشیدیان    

 9 221914391 زبان وادبیات انگلیسی  احسان پیری 

 3 221914313 زبان وادبیات انگلیسی  ستاره عبادی

 1 229913342 تربیت بدنی وعلوم ورزشی  حدیث بساطشیر    

 9 229913313 تربیت بدنی وعلوم ورزشی  سپیده رضوی 

 3 229919399 تربیت بدنی وعلوم ورزشی  زیبا گوهری

 1 221913219 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  زهرا نوری    

 1 221913292 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  زهره باباخانی 

 9 221913212 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  سعیده روستایی

شمس اللهی فاطمه 

 3 221913299 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  کارزانی

 1 221914942 زبان وادبیات فارسی اسما حاتمیان     

 9 221914993 زبان وادبیات فارسی  فاطمه محمدی 

 3 221914949 زبان وادبیات فارسی یسرا حاصلی نژاد 

    



 1 221914292 اقتصاد بازرگانی  -علوم اقتصادی  محمد فرامرزی سره

 9 221914249 اقتصاد بازرگانی  -علوم اقتصادی  زهرا تیموری      

 3 221914292 اقتصاد بازرگانی  -علوم اقتصادی  حسین نیک نژاد     

      

        1                      221991212  مرتع و آبخیزداری      -کهزادی                          مهندسی منابع طبیعی  مهسا          

 9                      221991243  مرتع و آبخیزداری     -مهندسی منابع طبیعی                     فاطمه حامدی پور          

   3                      221991219مرتع و آبخیزداری       -اوند                            مهندسی منابع طبیعینسیبه گر          

 

 1                      221934942                         نرم افزار-ی کامپیوترمهندس                              سهراب سرابی          

 9                     221934932                         نرم افزار-ی کامپیوترمهندس                                  رضا بهادری          

 3                     221934911                         نرم افزار-ی کامپیوترمهندس                                زهرا محمدی          

 

 

 


