
 ليست اسامي دانشجويان داراي استعداد درخشان داًشکدُ علَم پایِ در پايان نيمسال اول  سال تحصيلي 49-49

 رديف شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي ورودي دوره مقطع معدل کل

 8 6222962229 فاطوِ حسٌی سَلی زهیي شٌاسی 628 شباًِ کارشٌاسی 69/81

 2 6622966868 فرشید  ًَظَْر زهیي شٌاسی 668 رٍزاًِ کارشٌاسی 11/89

 6 6822222886 هرین رٍحی شیوی کاربردي 682 رٍزاًِ کارشٌاسی 92/89

 4 6222222866 رضا هٌافی شیوی کاربردي 622 رٍزاًِ کارشٌاسی 95/89

 9 6622226828 شرٍیي علی خَاُ شیوی کاربردي 668 رٍزاًِ کارشٌاسی 48/85

 9 6222922881 آرزٍ سعید بَدااللَ کَلیٍهَلزیست سلَلی  622 رٍزاًِ کارشٌاسی 64/85

 5 6822282885 هرین سجَدي دٍلك زیست شٌاسی عوَهی 688 رٍزاًِ کارشٌاسی 68/85

 1 6622286825 سجاد همدم زیست شٌاسی عوَهی 668 رٍزاًِ کارشٌاسی 15/89

 6 6822612822 افساًِ آزاد حسیي حاجلَ زیست شٌاسی گیاّی 682 رٍزاًِ کارشٌاسی 16/89

 82 6822922886 سواًِ عظیوی سرابی کَلیٍهَلزیست سلَلی  682 رٍزاًِ کارشٌاسی 99/81

 88 6222612821 بْوي کریوی شاّعلی بیگلَ زیست شٌاسی گیاّی 628 رٍزاًِ کارشٌاسی 46/81

 82 6222612284 علی لرباًی زیست شٌاسی گیاّی 628 شباًِ کارشٌاسی 61/81

 86 6622616829 زّرا تیوَري الیلِ سر زیست شٌاسی گیاّی 668 رٍزاًِ کارشٌاسی 91/81

 84 6622616226 لیال ًسترًی زیست شٌاسی گیاّی 668 شباًِ کارشٌاسی 29/81

 89 6822962826 فاطوِ بْساد حالت جاهد فیسیک 682 رٍزاًِ کارشٌاسی 69/89

 89 6822982822 سیدُ فاطوِ احودي ّستِ اي فیسیک 682 رٍزاًِ کارشٌاسی 52/89

 85 6822982225 هیالد رحیوی هجد ّستِ اي فیسیک 682 شباًِ کارشٌاسی 92/85

 81 6222942849 حسیي هعصَهی اتوی هَلکَلی فیسیک 628 رٍزاًِ کارشٌاسی 82/81

 86 6622466824 حسیي براتی آبگرهی ًظري فیسیک 668 رٍزاًِ کارشٌاسی 99/89

 22 6622624825 حوید کاظوی فیسیکشیوی  668 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 19/81

 28 6622264829 سویِ فکري آلیشیوی  668 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 21/85

 22 6622664825 حاهد جعفري تجسیِشیوی  668 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 45/81

 26 6622654829 ًَراًی دگرهاًدرقهرین  ّستِ اي فیسیک 668 رٍزاًِ ارشد کارشٌاسی 82/81

 24 6622694882 ًدا ٍلی زادُ گٌدشویي ًظري فیسیک 668 رٍزاًِ ارشد کارشٌاسی 29/85

 29 66226924822 شیوا بْرام پَر لور حالت جاهد فیسیک 668 رٍزاًِ ارشد کارشٌاسی 86/81

 29 6622694821 ًگیي ًادري کَلیٍهَلزیست سلَلی  668 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 96/81

 25 6622924825 هصگاى ساعتی رسَلی زیست علَم جاًَري 668 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 29/86

 21 6622464826 زّرا سبحاًی هاسَلِ فیسیَلَشي گیاّیزیست  668 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 94/81
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