
 دانشکده نام ونام خانوادگي رديف دانشکده نام ونام خانوادگي رديف

 معدن مريم ويسكرمي 39 مكانيك محبوبه كيوان ارا 1

 معدن شهربانو صيادي كمال الدين پشته 40 مكانيك مرضيه مجدراصيل 2

 عمران الهه ايليا 41 مكانيك وحيد تيكني 3

 عمران محمدعلي رستم پور 42 مكانيك محمدحسين نورصالحي 4

 عمران رضا سلطان ابادي 43 مكانيك سيده زهرا جزايري سورشجاني 5

 عمران زهرا شفيعي ينگابادي 44 مواد زهره سادات نوحي 6

 عمران اميد كيانيان 45 علوم رياضي نيره باباكردي 7

 عمران نفيسه نيك نژادي 46 علوم رياضي بهارلويي يانچشمهسارا  8

 شيمي فريبا جليلي نعيم آبادي 47 علوم رياضي سيده زهرا حسيني شريف 9

 شيمي نسيم اورنگي خورزوقي 48 علوم رياضي حسين خيري 10

 شيمي حسين سلحشورنيا 49 علوم رياضي محمد قورچي نژادي 11

 شيمي عليرضا شاه زيدي 50 علوم رياضي يوسف كريمي 12

 شيمي حسن شهركي 51 علوم رياضي آرزو مجيري خوزاني 13

 شيمي محمد محمدي تقي ابادي 52 علوم رياضي بنفشه ياراحمدي 14

 شيمي شقايق صادقي ملك مهياري 53 علوم رياضي نجما قايدان 15

برق  محسن حاج عبدالهي اودرجي 16

 وكامپيوتر

 شيمي زهره مرادي شمي 54

برق  سيدفخرالدين عالم 17

 وكامپيوتر

 شيمي الهه مكي ابادي 55

برق  يلدا عميدي 18

 وكامپيوتر

 شيمي مينا نقدي سده 56

برق  مصطفي صداقت 19

 وكامپيوتر

 كشاورزي نسيم بستام 57

برق  ظريفه حيدري راراني 20

 وكامپيوتر

 كشاورزي گل نوش بني طالبي دهكردي 58

برق  فاطمه جهانگرد 21

 وكامپيوتر

 كشاورزي فريبا جعفري 59

 كشاورزي شهرزاد دانشورداوراني 60 فيزيك زهرا اصالني 22

 كشاورزي اسيه عيوضي مقطالو 61 فيزيك امنه فرنود 23

 كشاورزي مليحه فوالدي دورهاني 62 فيزيك علي قطبي ورزنه 24

 كشاورزي سجاد اميرحاجلو 63 فيزيك سعيده مختاري 25



 كشاورزي فرزاد پارسادوست 64 فيزيك ميرزائيان دهكرديزهرا  26

 كشاورزي الهه سادات حسيني وينچه 65 فيزيك رضوان جاللي 27

 كشاورزي محمدكاظم شعباني 66 كشاورزي سميرا فوالدوند 28

منابع  محدثه اميري رسكتي 29

 طبيعي

 كشاورزي مصطفي حيدري سلطان ابادي 67

منابع  محمد شفيعي زاده 30

 طبيعي

 كشاورزي مرتضي زهرازاده 68

منابع  ندا ميرزاخاني 31

 طبيعي

 كشاورزي شاكه ماركاريان 69

منابع  فاطمه جعفري كرجايي 32

 طبيعي

 كشاورزي مهدي قادري 70

 كشاورزي مرضيه انتشاري 71 نساجي نگين رضايي 33

 كشاورزي رويا چوپان نژاد نجف آبادي 72 نساجي ريحانه ريحاني 34

 برق وكامپيوتر سارينه هاكپيان دولت ابادي 73 نساجي غزاله اسكندرنيا 35

 برق وكامپيوتر محمدعلي اميريان 74 نساجي مهران افراشي 36

 شيمي بهاره ابطحي 75 معدن پژمان راسخ 37

 شيمي محمدتقي جعفري چرمهيني 76 معدن امين گلشني 38

 


