
ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
395111418/86رفيع رضا9518103109مهندسي صنايعكارشناسي
395121418/52صفاري دهج مهديه9518103116مهندسي صنايعكارشناسي
395131618/22شاكراردكاني پريسا9518103114مهندسي صنايعكارشناسي
395111717/79حاج رحيمي ورنوسفادراني ارزو9518123105مهندسي عمرانكارشناسي
395121917/72علومي سيد عارف9518123129مهندسي عمرانكارشناسي
395131617/05بهرامي كركوندي نگين9518123104مهندسي عمرانكارشناسي
395112018/86مروتي شريف اباد فاطمه9518143121مهندسي كامپيوتركارشناسي
395121917/72بهلول ايمان9518143209مهندسي كامپيوتركارشناسي
395131916/7قيصري سارا9518143116مهندسي كامپيوتركارشناسي
395111719/48پناهي درچه زهره9518163108مهندسي شيميكارشناسي
395121718/49مختاري كرچگاني مينا9518163121مهندسي شيميكارشناسي
395131918/47خدايي ريحانه9518163110مهندسي شيميكارشناسي
395111619/29سميعي عطيه9518183115مهندسي مكانيككارشناسي
395121419/21جعفري محمد9518183108مهندسي مكانيككارشناسي
395131419/14ميراسمعيلي مزرعه اخوند سيدعليرض9518183124مهندسي مكانيككارشناسي
395111416/86صالحي قهفرخي سيدمهدي9518203114سي(رياضي مهندسي-خوشه اكارشناسي
395121316دباغيان محمد9518203108سي(رياضي مهندسي-خوشه اكارشناسي
395131515/98اميري مژگان9518203102سي(رياضي مهندسي-خوشه اكارشناسي
395112016/91دهقان بنادكي فاطمه9518223111مهندسي برقكارشناسي
395121816/73حقاني خوراسگاني عباس9518223107مهندسي برقكارشناسي
395132316/7حديديان ابوالفضل9518223106مهندسي برقكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
396111817/03ايت اللهي ريحانه السادات9618103202مهندسي صنايعكارشناسي
396121817فكوري سميرا9618103125مهندسي صنايعكارشناسي
396131816/78عطايي نسب مريم9618103122مهندسي صنايعكارشناسي
396111916/9نوظهوري زهره9618123132مهندسي عمرانكارشناسي
396121816/6محمدي حسين9618123128مهندسي عمرانكارشناسي
396131915/63زكي زاده قريه علي مهديه9618123119مهندسي عمرانكارشناسي
396111917/93نصرازاداني مهدي9618143130مهندسي كامپيوتركارشناسي
396121816/86ضرابيه زهرا9618143123مهندسي كامپيوتركارشناسي
396131815/89محمدبيگي دهقي فاطمه9618143135مهندسي كامپيوتركارشناسي
396112017/05لطفي مريم9618163125مهندسي شيميكارشناسي
396121916/32پهلواني عرفانه9618163105مهندسي شيميكارشناسي
396131915/89عالي پورمرغملكي ميالد9618163205مهندسي شيميكارشناسي

اسامي رتبه هاي اول تا سوم رشته هاي دانشكده فني و مهندسي در نيمسال اول 1399-98
ورودي سال 1395

ورودي سال 1396

1 مدیریت امور آموزشى و تحصیالت تکمیلى



396112017/94سلطاني محمدي احمد9618183133مهندسي مكانيككارشناسي
396121917/74نوظهوري زهرا9618183131مهندسي مكانيككارشناسي
396131916/59رجائي زاده هرندي محمدجواد9618183109مهندسي مكانيككارشناسي
396111719/01تقي جعفري اتنا9618223104مهندسي برقكارشناسي
396121717/97صالح زاده كازروني مژده9618223115مهندسي برقكارشناسي
396131817/5امينيان جزي احسان9618223102مهندسي برقكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
397112017/91برزگري جوزم الهه9718103106مهندسي صنايعكارشناسي
397121917/78زاده قرشي تفتي سيداميرمهدي9718103116مهندسي صنايعكارشناسي
397131917/02دهقان بنادكي مهدي9718103114مهندسي صنايعكارشناسي
397111417/36شمس الديني ناصر9718123119مهندسي عمرانكارشناسي
397121716/84شيخعليشاهي عليرضا9718123120مهندسي عمرانكارشناسي
397131716/35شكيب زاده مجيد9718123118مهندسي عمرانكارشناسي
397112016/03رحيمي فاطمه9718143106مهندسي كامپيوتركارشناسي
397121815/52مصالئي سيدعلي9718143125مهندسي كامپيوتركارشناسي
397131814/99محمدزاده مريم9718143121مهندسي كامپيوتركارشناسي
397111916/4نوروزي پوده عليرضا9718163125مهندسي شيميكارشناسي
397121915/36ملك پور محمد9718163122مهندسي شيميكارشناسي
397131914/53مهرابي حبيب ابادي يوسف9718163124مهندسي شيميكارشناسي
397111718اسماعيلي وردنجاني محمد9718183202مهندسي مكانيككارشناسي
397121815/77شجاعي واجنان علي9718183133مهندسي مكانيككارشناسي
397131915/67صيادي هونجاني مهديه9718183116مهندسي مكانيككارشناسي
397131815/67فرقاني اله ابادي اميرحسين9718183120مهندسي مكانيككارشناسي
397111817/66صادقي علي9718223120مهندسي برقكارشناسي
397121816سلطان زاده علي اصغر9718223116مهندسي برقكارشناسي
397131915/66زارع عليرضا9718223113مهندسي برقكارشناسي

ميانگين معدلواحد گذراندهرتبهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطع
398111717/34پارسائيان محدثه9818103106مهندسي صنايعكارشناسي
398121716/4رشيدي مهديه9818103113مهندسي صنايعكارشناسي
398131715/82ابريشمي راد مهدي9818103101مهندسي صنايعكارشناسي
398111718/22اشكالوئي فاطمه9818123101مهندسي عمرانكارشناسي
398121717/88عابدي محمدامين9818123121مهندسي عمرانكارشناسي
398131716/22ميرزابيكي نائيني شكوفه9818123131مهندسي عمرانكارشناسي
398111519/05كدخدا علي9818143119مهندسي كامپيوتركارشناسي
398121516/92حسني حجت ابادي زهرا9818143112مهندسي كامپيوتركارشناسي
398131216/12ابراهيمي علي9818143101مهندسي كامپيوتركارشناسي
398111615/97ابراهيمي بوزاني علي9818163101مهندسي شيميكارشناسي
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398121815/53قليان محمدي پري ناز9818163206مهندسي شيميكارشناسي
398131815/52محمدي محمد9818163128مهندسي شيميكارشناسي
398111716/74شفيعي دستگردي علي9818183118مهندسي مكانيككارشناسي
398121416/35فروغي ابري اميرحسين9818183125مهندسي مكانيككارشناسي
398131515/84صالح زاده محمدمهدي9818183121مهندسي مكانيككارشناسي
398131715/84ميرجليلي علي اكبر9818183131مهندسي مكانيككارشناسي
398111714/84زارع زرديني محدثه9818203114علوم مهندسيكارشناسي
398121714/67بلورفروش محمدحسين9818203106علوم مهندسيكارشناسي
398131714/63پورجعفري فيروزابادي سيدعلي9818203107علوم مهندسيكارشناسي
398111717/12وزيري سرشك محمدپويا9818223126مهندسي برقكارشناسي
398121716/2زارعين محمد9818223112مهندسي برقكارشناسي
398131715/99فالح تفتي ساجده السادات9818223117مهندسي برقكارشناسي

398111219/61كريمي نصرابادي مسعود9818164109 شيمي-گرايش ترموسينتيك و ككارشناسي ارشد
398121216/5اثماريان سيدمجتبي9818164101 شيمي-گرايش ترموسينتيك و ككارشناسي ارشد
398131213/44فخرپور محمدمهدي9818164108 شيمي-گرايش ترموسينتيك و ككارشناسي ارشد
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