
 

 (79مقطع کارشناسی )ورودی  79دانشجویان برتر سال 

 

 رشته تحصیلی                          شماره دانشجویی           رتبه      نام و نام خانوادگی                        

 

 

 5 795229759 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی فاطمه مرادی 

 2 795272559 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مهسا بیگی

 9 795229729 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی پردیس نعمتی 

  
 

 5 795259525 شیمی محض زهرا متقی  

 2 795259529 شیمی محض کوثر ملکی 

 9 795259559 شیمی محض سهیال بسطامی

  
 

 5 795252125 ریاضیات وکاربردها  فاطمه قیطانی  

  
 

 5 795259992 فیزیک  احسان معینی کربکندی 

 2 795259999 فیزیک  سارا مالیی

  
 

 5 795225925 بهداشت مواد غذایی  محدثه فصاحت  

 2 795225921 بهداشت مواد غذایی  فائزه مرشدوندی

 9 795225959 بهداشت مواد غذایی  زینب سخاوتمند

  
 

 5 795255551 فلسفه وکالم اسالمی الله کی شمس 

 2 795255552 وکالم اسالمیفلسفه  مسلم البوغبیش

 9 795255559 فلسفه وکالم اسالمی پریسا حاتمی

 

 

 محمد کمایستانی
 

 

ق حقوفقه ومبانی -الهیات و معارف اسالمی

 اسالمی

795215559 

5 

 علی یاری نژاد

فقه ومبانی حقوق -الهیات و معارف اسالمی

 اسالمی
795252229 

2 



 شیال نامداری 

فقه ومبانی حقوق -الهیات و معارف اسالمی

 اسالمی
795252222 

9 

 

 
 

 

795252222 

9 

  
 

 

 کبری عاملی 

علوم قرآن و -الهیات و معارف اسالمی

 حدیث
795255529 

5 

 فایزه نظری 

علوم قرآن و -الهیات و معارف اسالمی

 حدیث
795255592 

2 

 زینب زنجی

علوم قرآن و -الهیات و معارف اسالمی

 حدیث
795255559 

9 

  
 

 5 795222227 مهندسی شیمی  علی یزدان شناس 

  
 

 5 795222921 مهندسی مکانیک  فرزاد هواسی  

 2 795222959 مهندسی مکانیک  مریم جمشیدی 

 9 795222929 مهندسی مکانیک  مهدی مرادی 

  
 

 5 795295759 مهندسی برق  زهرا توحیدی نژاد 

  
 

 5 795295159 مهندسی کامپیوتر  محمد سجاد سیری  

 2 795295199 مهندسی کامپیوتر سید مرتضی موسوی پور

  
 

 5 795295959 مهندسی معماری  مرضیه بیرامی  

 2 795295959 مهندسی معماری  مینا رحمانی 

 9 795295959 مهندسی معماری  مهساجمشیدی بابرصاد 

  
 

 5 795295929 مهندسی عمران  هایده کاکاوند   

 2 795295955 مهندسی عمران  حدیث رشیدی 

  
 

 5 795229555 علوم ومهندسی آب  هیمن خسروی  

  
 

 5 795225955 علوم دامی  -مهندسی کشاورزی  سیمین ابوالفتحی  

 2 795225957 علوم دامی  -مهندسی کشاورزی  نسیم درختی 

 9 795225922 علوم دامی  -مهندسی کشاورزی  سارامحمودیان 



  
 

 5 795229259 علوم باغبانی-مهندسی کشاورزی  کوثربرنجی  

 2 795229259 علوم باغبانی-مهندسی کشاورزی  فایزه صیادی 

  
 

 5 795229959 جنگلداری  -مهندسی منابع طبیعی  آذر تیباش  

 2 795229959 جنگلداری -مهندسی منابع طبیعی  مهسا رحیمی 

 9 795229951 جنگلداری -طبیعی مهندسی منابع  الهه رضایی

  
 

 5 795222959 مهندسی مکانیک بیوسیستم محمد جواد خانی ورتونی 

 2 795222957 مهندسی مکانیک بیوسیستم پردیس محمدی 

  
 

 5 795225959 زراعت واصالح نباتات -مهندسی کشاورزی فاطمه فتحی  

 2 795225925 زراعت واصالح نباتات -مهندسی کشاورزی مهدی محمودی 

 9 795225952 زراعت واصالح نباتات -مهندسی کشاورزی کوثر شیخی 

  
 

 5 795225255 مهندسی مرتع وآبخیزداری حدیث احمدیان  

 2 795225259 مهندسی مرتع وآبخیزداری حدیث درویش زاده

  
 

حسین حسین زاده کله  

 حسابداری  مسیحی 
795255259 

5 

 2 795255255 حسابداری  هانیه احسنی 

 9 795255252 حسابداری  فاطمه سامنی 

  
 

 5 795255959 اقتصاد بازرگانی  -علوم اقتصادی  فاطمه صیدی  

 2 795255955 اقتصاد بازرگانی  -علوم اقتصادی  رضا سهیلی 

 9 795255957 اقتصاد بازرگانی  -علوم اقتصادی  یسرا علی زاده 

  
 

 5 795255921 مدیریت بازرگانی  کوثر هوشمند  

 2 795255922 مدیریت بازرگانی  سمیه منفردیان زاده 

 9 795255995 مدیریت بازرگانی  فاطمه داقری

  
 

 5 795255259 پژوهشگری  -علوم اجتماعی پریسا باقری  

 2 795255229 پژوهشگری  -علوم اجتماعی زهرا نظری ماژین

  
 

 5 795255999 ادبیات عربیزبان  شیما یوسفی  

 2 795255921 زبان ادبیات عربی شبنم کرامتیان 



 9 795255959 زبان ادبیات عربی رسول بنی سکینی

  
 

 5 795255925 زبان وادبیات انگلیسی  فاطمه فداییان 

 2 795255922 زبان وادبیات انگلیسی  امیر محمود کرم بیگی

  
 

 5 792259922 تربیت بدنی وعلوم ورزشی  فرشته نامداری  

سید محمدرضا هاشمی پور 

 تربیت بدنی وعلوم ورزشی  بیدک
792259955 

2 

 9 792259959 تربیت بدنی وعلوم ورزشی  ندا ملک نیا 

  
 

 5 795222759 علوم ومهندسی صنایع غذایی فایزه پور ملکشاهی  

 2 795222751 علوم ومهندسی صنایع غذایی فاطمه صفری پور 

 9 795222729 علوم ومهندسی صنایع غذایی شیرین منصوری 

  
 

 5 795222951 گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی  سپیده تفرجی یگانه  

 2 795222959 گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی  زهرا ارکیانی

 9   795222952 گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی  سعیده انصاریپور

 

 


