
 ليستاساميدانشجويانداراياستعداددرخشاندانشکدهعلومتربيتيوروانشناسيدرپاياننيمسالدومسالتحصيلي93-94

 ردیف شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رشتِ تحصیلی ٍرٍدی دٍرُ هقطع هعذل کل

 1 9111122129 اٍیشي فکَری گردٍیشِ عوَهی رٍاًشٌاسی 912 رٍزاًِ کارشٌاسی 72/18

 2 9111122205 هْذی پرٍیي پَر عوَهی رٍاًشٌاسی 912 شباًِ کارشٌاسی 93/16

 3 9211122204 ّاجر اسرافیلی تازُ کٌذ عوَهی رٍاًشٌاسی 921 شباًِ کارشٌاسی 36/17

 4 9111262104 ًاّیذُ اهیری بالیٌی رٍاًشٌاسی 911 رٍزاًِ کارشٌاسی 14/19

 5 9111262208 رعٌا راّرٍ زرگر بالیٌی رٍاًشٌاسی 911 شباًِ کارشٌاسی 69/18

 6 9211262128 سواًِ عسیسی آرام بالیٌی رٍاًشٌاسی 922 رٍزاًِ کارشٌاسی 64/18

 7 9211262202 هحسي بیات بالیٌی رٍاًشٌاسی 922 شباًِ کارشٌاسی 94/16

 8 9011192209 سویرا پَرعبذاللْی راٌّوایی ٍ هشاٍرُ 902 شباًِ کارشٌاسی 07/18

 9 9111192110 پرستَ بْوٌی راٌّوایی ٍ هشاٍرُ 911 رٍزاًِ کارشٌاسی 08/17

 10 9211192118 حویذُ صالحی جبِ دار راٌّوایی ٍ هشاٍرُ 921 رٍزاًِ کارشٌاسی 62/17

 11 9211192213 فاطوِ فرزیي راٌّوایی ٍ هشاٍرُ 921 شباًِ کارشٌاسی 17

 12 9211192223 سیذُ زیٌب هظلَهی راٌّوایی ٍ هشاٍرُ 921 شباًِ کارشٌاسی 91/16

 13 9211192224 ًگار باقری راٌّوایی ٍ هشاٍرُ 922 شباًِ کارشٌاسی 81/16

 14 9011142105 احساى آقائی ٍرزشی علَم ٍ بذًی تربیت 902 رٍزاًِ کارشٌاسی 34/19

 15 9011142202 زًگیرهجتبی ًظوی  ٍرزشی علَم ٍ بذًی تربیت 902 شباًِ کارشٌاسی 7/16

 16 9113102128 حسیي گٌجی ایوچِ ٍرزشی علَم ٍ بذًی تربیت 912 رٍزاًِ کارشٌاسی 65/18

 17 9113102103 هیالد علی پَر ساری ًصیرلَ ٍرزشی علَم ٍ بذًی تربیت 922 رٍزاًِ کارشٌاسی 28/17

 18 9113102201 فرشاد قرباًلَ ٍرزشی علَم ٍ بذًی تربیت 922 شباًِ کارشٌاسی 16/18

 19 9211153103 سعیذ پَر عبذل  عوَهی رٍاًشٌاسی 921 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ 05/19

 20 9211153202 پرٍیس پرزٍر  عوَهی رٍاًشٌاسی 921 شباًِ کارشٌاسی ارشذ 19/19

 21 9211253115 هیٌا طاّری فرد پیلِ رٍد بالیٌی رٍاًشٌاسی 921 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ 64/19

 22 9211253207 هحوذ ترک ًصاد بالیٌی رٍاًشٌاسی 921 شباًِ کارشٌاسی ارشذ 52/18

 23 9213113102 جَاد تقَی آهَزش ٍ بْسازی هٌابع اًساًی 921 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ 73/18

 24 9211563102 سواًِ ابراّیوی تحقیقات آهَزشی 921 رٍزاًِ ارشذ کارشٌاسی 17/19

 25 9211553106 زّرا عادل تَاًبخشی -هشاٍرُ 921 رٍزاًِ ارشذ کارشٌاسی 13/19

 26 9211603107 هرین رهضاى زادُ کلَری خاًَادُ -هشاٍرُ 921 رٍزاًِ ارشذ کارشٌاسی 98/18

 27 9211613106 آرهاى هحوَدی شغلی -هشاٍرُ 921 رٍزاًِ ارشذ کارشٌاسی 4/18

 28 9211623103 طاّرُ هلک پَراسطلکی  هذرسِ -هشاٍرُ 921 رٍزاًِ ارشذ کارشٌاسی 19

 29 9211173107 الِْ هوشلی هحض فیسیَلَشی ٍرزشی 921 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ 97/18

 30 9211173108 صْبا کارگر ابراّیوی کاربردی فیسیَلَشی ٍرزشی 921 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ 23/19
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