
ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
39511919.33صفاري دهج مهديه9518103116مهندسي صنايعكارشناسي
39512918.65رياحي پوردهكردي مهسا9518103110مهندسي صنايعكارشناسي
395131218.61شاكراردكاني پريسا9518103114مهندسي صنايعكارشناسي
395111117.75بهرامي كركوندي نگين9518123104مهندسي عمرانكارشناسي
395122117.64حاج رحيمي ورنوسفادراني ارزو9518123105مهندسي عمرانكارشناسي
395131317.04غالم زاده پروين9518123119مهندسي عمرانكارشناسي
395111718.75مروتي شريف اباد فاطمه9518143121مهندسي كامپيوتركارشناسي
395121218.58نبي افجدي زينب9518143125مهندسي كامپيوتركارشناسي
395131218.52قيصري سارا9518143116مهندسي كامپيوتركارشناسي
395111220.00پناهي درچه زهره9518163108مهندسي شيميكارشناسي
395121219.46كاظمي دمنه فاطمه9518163117مهندسي شيميكارشناسي
39513919.11اسدي مارچوبه علي9518163103مهندسي شيميكارشناسي
39511518.80ميراسمعيلي مزرعه اخوند سيدعليرض9518183124مهندسي مكانيككارشناسي
395121218.23جعفري محمد9518183108مهندسي مكانيككارشناسي
395131917.15بهجتي اردكاني حميد9518183106مهندسي مكانيككارشناسي
395111017.63صالحي قهفرخي سيدمهدي9518203114علوم مهندسيكارشناسي
395121016.98اميري مژگان9518203102علوم مهندسيكارشناسي
395131116.89طالبي اردكاني فاطمه9518203115علوم مهندسيكارشناسي
395112018.22حديديان ابوالفضل9518223106مهندسي برقكارشناسي
39512816.75سپيده حسن9518223114مهندسي برقكارشناسي
395131216.46كوشا محيا9518223122مهندسي برقكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
396111719.18فكوري سميرا9618103125مهندسي صنايعكارشناسي
396121719.04جعفري ندوشن محمدجواد9618103203مهندسي صنايعكارشناسي
396131719.00عبدلي زهرا9618103121مهندسي صنايعكارشناسي
396112017.06انصاري فر مهدي9618123102مهندسي عمرانكارشناسي
396121816.38نوظهوري زهره9618123132مهندسي عمرانكارشناسي
396131816.28حائري مقدم اميرحسين9618123107مهندسي عمرانكارشناسي
396111818.74اميني تهراني فائزه9618143104مهندسي كامپيوتركارشناسي
396121818.57ضرابيه زهرا9618143123مهندسي كامپيوتركارشناسي
396131818.13تيموري عسكراني بهاره9618143134مهندسي كامپيوتركارشناسي
396112018.49عالي پورمرغملكي ميالد9618163205مهندسي شيميكارشناسي
396122017.58قرشي فاطمه السادات9618163123مهندسي شيميكارشناسي
396132017.36حاتم پور مريم9618163108مهندسي شيميكارشناسي
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396131917.36مهرعلي فاطمه9618163129مهندسي شيميكارشناسي
396112119.33سلطاني محمدي احمد9618183133مهندسي مكانيككارشناسي
3961220.518.75نوظهوري زهرا9618183131مهندسي مكانيككارشناسي
396132018.67مرتضائي هفتادر حسين9618183128مهندسي مكانيككارشناسي
396112017.57تقي جعفري اتنا9618223104مهندسي برقكارشناسي
396121917.49امينيان جزي احسان9618223102مهندسي برقكارشناسي
396131917.28ربيعيان محدثه9618223110مهندسي برقكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
397111717.43زاده قرشي تفتي سيداميرمهدي9718103116مهندسي صنايعكارشناسي
397121717.19رضائي ادرياني مهدي9718103128مهندسي صنايعكارشناسي
397131716.61برزگري جوزم الهه9718103106مهندسي صنايعكارشناسي
397111917.41شكيب زاده مجيد9718123118مهندسي عمرانكارشناسي
397121416.92شمس الديني ناصر9718123119مهندسي عمرانكارشناسي
397131616.89شيخعليشاهي عليرضا9718123120مهندسي عمرانكارشناسي
397111417.89حاتمي مجومرد محمدامين9718143203مهندسي كامپيوتركارشناسي
397121416.95محمدزاده مريم9718143121مهندسي كامپيوتركارشناسي
397131616.73ساربان هادي9718143107مهندسي كامپيوتركارشناسي
397112017.74نوروزي پوده عليرضا9718163125مهندسي شيميكارشناسي
397121915.53مظاهري فائزه سادات9718163121مهندسي شيميكارشناسي
397131815.39مهرابي حبيب ابادي يوسف9718163124مهندسي شيميكارشناسي
397111216.71اسماعيلي وردنجاني محمد9718183202مهندسي مكانيككارشناسي
397121116.67بيكي ده ابادي محمدطاها9718183102مهندسي مكانيككارشناسي
397131316.41فرقاني اله ابادي اميرحسين9718183120مهندسي مكانيككارشناسي
397111916.23محمدحسيني اردكان محمد9818223132مهندسي برقكارشناسي
397121715.78سلطاني گردفرامرزي فرزانه9718223118مهندسي برقكارشناسي
397131615.69زارع عليرضا9718223113مهندسي برقكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
398111219.17برخورداري احمداباد مهدي9818103104مهندسي صنايعكارشناسي
398121717.75نيك روان فاطمه9818103124مهندسي صنايعكارشناسي
398131917.08ناطقي قمبواني مريم9818103123مهندسي صنايعكارشناسي
398111518.20غالم نژاد نگين9818123123مهندسي عمرانكارشناسي
398121417.84برزگري اميرحسين9818123105مهندسي عمرانكارشناسي
398131617.50علي دادي مريم9818123122مهندسي عمرانكارشناسي
398111818.42مفتاح محمدمهدي9818143125مهندسي كامپيوتركارشناسي
398121717.35فالحيان پور علي9818143133مهندسي كامپيوتركارشناسي
398131617.11پاينده مقدم ميالد9818143107مهندسي كامپيوتركارشناسي
398111917.57شجاعي جشوقاني فاطمه9818163117مهندسي شيميكارشناسي
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398122017.28رضائي شريف ابادي فاطمه9818163116مهندسي شيميكارشناسي
398131716.46جاوري مريم9818163110مهندسي شيميكارشناسي
398111417.86جاللي خرم دشتي سارا9818183111مهندسي مكانيككارشناسي
398121816.60صالح زاده محمدمهدي9818183121مهندسي مكانيككارشناسي
398131816.25اسالمي زهرا9818183101مهندسي مكانيككارشناسي
398112015.41زارع زرديني محدثه9818203114علوم مهندسيكارشناسي
398122015.24هاشمي سپيده سادات9818203126علوم مهندسيكارشناسي
398131314.56صوفي نرگس9818203117علوم مهندسيكارشناسي
398112316.83وزيري سرشك محمدپويا9818223126مهندسي برقكارشناسي
398122016.62فالح تفتي ساجده السادات9818223117مهندسي برقكارشناسي
398131816.16خادميان بافقي عليرضا9818223106مهندسي برقكارشناسي

398111217.75اثماريان سيدمجتبي9818164101 شيمي-گرايش ترموسينتيك و ككارشناسي ارشد
398121216.38كريمي نصرابادي مسعود9818164109 شيمي-گرايش ترموسينتيك و ككارشناسي ارشد
39823914.07بوند علي9818164111 شيمي-گرايش ترموسينتيك و ككارشناسي ارشد
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