
                                                   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان وادبیات فارسی :                                                   رشته
درصد رتبه واحد گذرانده شماره دانشجویی ردیف

درصد برتر15 اول 112 951210207 1

درصد برتر15 سوم 111 951210225 2

درصد برتر15 چهارم 104 951210208 3

درصد بعدی10 ششم 105 951210215 4

زبان و ادبیات عرب:                                                   رشته 

درصد برتر15 اول 117 951211537 1

درصد برتر15 دوم 108 951211507 2

درصد برتر15 سوم 110 951211522 3

درصد برتر15 چهارم 114 951211501 4

درصد برتر15 پنجم 115 951211528 5

درصد بعدی10 ششم 113 951211508 6

درصد بعدی10 هفتم 114 951286918 7

درصد بعدی10 هشتم 107 951211503 8

زبان و ادبیات انگلیسی:                                                      رشته
درصد رتبه واحد گذرانده شماره دانشجویی ردیف

درصد برتر15 اول 109 951210320 1

درصد برتر15 دوم 110 951210322 2

درصد برتر15 سوم 110 951210306 3

درصد برتر15 چهارم 103 951210317 4

درصد بعدی10 پنجم 110 951210305 5

حسابداری:                                         رشته 

درصد برتر15 اول 119 951210407 1

درصد برتر15 دوم 118 951210401 2

درصد برتر15 سوم 113 951210430 3

ردیف

درصد رتبه واحد گذرانده شماره دانشجویی ردیف

درصد رتبه واحد گذرانده شماره دانشجویی



درصد برتر15 چهارم 109 951280317 4

درصد برتر15 پنجم 119 951210412 5

درصد بعدی10 ششم 120 951210420 6

درصد بعدی10 هفتم 117 951210427 7

درصد بعدی10 هشتم 121 951210424 8

درصد بعدی10 نهم 108 951210418 9

اقتصاد بازرگانی:                                               رشته 

درصد برتر15 اول 123 951210519 1

درصد برتر15 دوم 128 951210511 2

درصد برتر15 سوم 119 951210517 3

درصد برتر15 چهارم 121 951210510 4

درصد برتر15 پنجم 118 951287118 5

درصد برتر15 ششم 113 951210528 6

درصد بعدی10 هفتم 112 951210513 7

پژوهشگری-علوم اجتماعی:                    رشته 

درصد برتر15 اول 114 951211205 1

درصد برتر15 دوم 114 951211223 2

درصد برتر15 سوم 114 951211208 3

درصد برتر15 چهارم 116 951211222 4

درصد بعدی10 پنجم 111 951211209 5

درصد بعدی10 ششم 113 951211206 6

درصد بعدی10 هفتم 114 951211217 7

مدیریت بازرگانی:                                                                        رشته 

درصد برتر15 اول 119 951211628 1

درصد برتر15 دوم 123 951211624 2

درصد برتر15 سوم 109 951211630 3

درصد برتر15 چهارم 120 951211625 4

ردیف

درصد رتبه واحد گذرانده شماره دانشجویی ردیف

درصد رتبه واحد گذرانده شماره دانشجویی

درصدردیف رتبه واحد گذرانده شماره دانشجویی



درصد بعدی10 پنجم 107 951211603 5

درصد بعدی10 ششم 114 951211623 6

درصد بعدی10 هفتم 104 951211606 7

تربیت بدنی:                                                            رشته
درصد واحد گذرانده رتبه شماره دانشجویی ردیف

درصد برتر15 اول 117 952213324 1

درصد برتر15 دوم 116 952213310 2

درصد برتر15 سوم 110 952213307 3

درصد بعدی10 چهارم 104 952213305 4


