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معدل کل مقطع دوره ورودي رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی   ردیف

کارشناسی  31/19 روزانه 9511213107  معصومه بابانژادثمرین  عرفانوادیان- الهیات و معارف اسالمی  951 1  

  2  9511213216  چايسقرلويغالمرضا مقصودي   عرفانوادیان- الهیات و معارف اسالمی  951  شبانه  کارشناسی  37/16

  3  9411213111  اکرم حیدرزاده  عرفانوادیان- الهیات و معارف اسالمی  941  روزانه  کارشناسی  54/18

کارشناسی  96/17 روزانه 9311213108  رقیه جهانی زنگبار  عرفانوادیان- الهیات و معارف اسالمی  931 4

  5  9411343123  مریم گلستان سعدي  آب و هواشناسی  941  روزانه  کارشناسی  64/18

کارشناسی  10/16 شبانه 9411343201  مهتاب امیري  آب و هواشناسی  941 6  

کارشناسی  27/18 روزانه 9311343126  مهري مردانی  آب و هواشناسی  931 7

کارشناسی  07/18 شبانه 9311343208  دریا شهبازي  آب و هواشناسی  931 8

کارشناسی  82/18 روزانه   9  9511283108  مهسا حاتمی عیسی لو  انگلیسیزبانآموزش  951

کارشناسی  75/17 شبانه   10  9511283215  سینا موسوي  انگلیسیزبانآموزش  951

کارشناسی  63/17 شبانه   11  9411283203  سمیه ایرانی  انگلیسیزبانآموزش  941

کارشناسی  61/18 روزانه   12  9411283130  شیدا نقی نژاد نیار  انگلیسیزبانآموزش  941

کارشناسی  76/18 شبانه   13  9411283103  بخشعلی زاده پیراقوم صبا  انگلیسیزبانآموزش  941

کارشناسی  62/19 روزانه   14  9311283116  جواد صالح خشکرود  انگلیسیزبانآموزش  932

کارشناسی  12/18 شبانه 15  9311283224  محمود فرشباف کردابادي  انگلیسیزبانآموزش  932

کارشناسی  51/18 16  9511223103  سما باباشی کوراماللو  باستان شناسی  951  روزانه

کارشناسی  56/19   17  9411223107  نادر جمشیدي  باستان شناسی  942  روزانه

18  9411223204  مرضیه رجبی سلطان آباد  باستان شناسی  942  شبانه  کارشناسی  18/17

کارشناسی  18 19  9311223106  پوریا ایمانی  باستان شناسی  931  روزانه

  20  9311223202  فرناز اصالن فعال  باستان شناسی  931  شبانه  کارشناسی  01/17

کارشناسی  09/19   21  9511893120  دشتیسید سجاد شاهان   تاریخ  951  روزانه

کارشناسی  16/18 22  9411893130  زهرا نظري پائین انزاب  تاریخ  941  روزانه

  23  9411893210  ابوالفضل شهبازي  تاریخ  941  شبانه  کارشناسی  16/17

کارشناسی  06/19 24  9311893127  عاطفه کلی  تاریخ  931  روزانه

کارشناسی  68/17   25  9311893206  پریسا روشنی صبح  تاریخ  931  شبانه

92/18 کارشناسی  روزانه 941 برنامه ریزي شهريجغرافیا و  9411313122  عباس علیزاده چناقبالغی 26  

33/16 کارشناسی  شبانه 941 برنامه ریزي شهريجغرافیا و  9411313215  مهدي مسلمی چوپلوجه 27  
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51/18 کارشناسی  روزانه 931 برنامه ریزي شهريجغرافیا و  9311313107  فرشاد تقی پورآقکند 28  

14/17 کارشناسی  شبانه 931 برنامه ریزي شهريجغرافیا و  9311313207  مریم درگاهی 29  

روستاییبرنامه ریزي جغرافیا و   941  روزانه  کارشناسی  95/17   30  9411633116  حبیب شکري مشیران

58/17 کارشناسی  روزانه 931 روستاییبرنامه ریزي جغرافیا و  9311633128  فرزانه دلیرسین 31  

3/17 کارشناسی  شبانه 931 روستاییبرنامه ریزي جغرافیا و  9311633207  امید حمیدننه کران 32  

09/16 کارشناسی  شبانه 941 روستاییبرنامه ریزي جغرافیا و  9411633212  شیما مجیدي دباغ 33  

44/19 کارشناسی  روزانه 932 گردشگريبرنامه ریزي جغرافیا و  9311643131  هاجر نوروزپرست 34  

کارشناسی   16/16 شبانه 932 گردشگريبرنامه ریزي جغرافیا و  35  9311643208  حدیثه عینی مقدم

کارشناسی   91/17 روزانه   36  9512103147  فرشید صحبتی هره دشت  جغرافیا  951

کارشناسی   63/16 شبانه   37  9512103210  آیالر خیاطی نوشهر  جغرافیا  952

کارشناسی   76/18 روزانه   38  9511333123  فاطمه فرجی  عربیادبیاتوزبان  951

کارشناسی   83/18 روزانه   39  9411333118  عابدي ایوریقسجاد   عربیادبیاتوزبان  941

کارشناسی   10/16 شبانه   40  9411333203  صغري بشیري عزیزلو  عربیادبیاتوزبان  942

کارشناسی   34/19 روزانه   41  9311333117  زهرا فرضی زاده  عربیادبیاتوزبان  932

کارشناسی   11/17 شبانه   42  9311333220  سمیه قاسمی مشهدلو  عربیادبیاتوزبان  932

روزانه  کارشناسی  33/18 9511103131  الهام محمدي  فارسیادبیاتوزبان  951 43  

روزانه  کارشناسی  45/18 9411103103  هادي پوراسکندر  فارسیادبیاتوزبان  941 44  

روزانه  کارشناسی  03/17 9311103101  نسرین اسمعیلی صومعه  فارسیادبیاتوزبان  932 45  

کارشناسی  67/18 روزانه 9311653130  بهروز نظافت تکله  ژئومورفولوژي  932 46  

کارشناسی  05/17 روزانه   47  9411653131  سودا نورمحمدي  ژئومورفولوژي  942

کارشناسی  97/17 روزانه 9311693117  انسیه شهابی  سنجش از دور  932 48  

کارشناسی  27/17 شبانه 9311693204  علی سردهائی  سنجش از دور  932 49  

83/18 کارشناسی  روزانه 951 صنایع دستی 9511303106  ورنوسفادرانینیره حاجی هاشمی  50  

9/18 کارشناسی  روزانه 951 صنایع دستی 9511303118  سودابه علی زاده شلمانی 51

02/19 کارشناسی  روزانه 941 صنایع دستی 9411303120  مریم نقی پورنیا 52  

10/18 کارشناسی  روزانه 931 دستیصنایع  9311303108  زهرا بهزاد 53  

96/19 کارشناسی  روزانه 951 9512113128  عارفه فردمنش  فلسفه 54  
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کارشناسی  85/18 روزانه   55  9511543121  اقدام حسین علی  مدیریت بازرگانی  951

کارشناسی  88/18 روزانه   56  9511543132  نامورمهسا   مدیریت بازرگانی  951

کارشناسی  39/17 شبانه   57  9511543211  سعادت نیا نیاري مهسا  مدیریت بازرگانی  951

  58  9411543105  زهرا باقري عمله  مدیریت بازرگانی  941  روزانه  کارشناسی  46/19

  59  9411543208  شفق رضایی  مدیریت بازرگانی  941  شبانه  کارشناسی  14/18

کارشناسی  98/17 روزانه   60  9311543108  مائده جهاندیده حاجی ابراهیم  مدیریت بازرگانی  931

کارشناسی  92/16 شبانه   61  9311543211  سامان شکري رزي  مدیریت بازرگانی  931

  62  9511293118  روحی مستعلی بیگلومهدي   جهانگرديمدیریت  951  روزانه  کارشناسی  02/19

  63  9511293207  میر حمید سید موسوي  جهانگرديمدیریت  951  شبانه  کارشناسی  04/19

  64  9411293113  سودا زینی زاده اسعد  جهانگرديمدیریت  941  روزانه  کارشناسی  51/18

65  9411293216  مهسا مهدوي  جهانگرديمدیریت  941  شبانه  کارشناسی  29/18

66  9411293123  آرزو کرامتی دانبرانی  جهانگرديمدیریت  941  روزانه  کارشناسی  34/18

کارشناسی  11/18 شبانه   67  9311293217  فرید حنیفه زاده اردي  جهانگرديمدیریت  931

کارشناسی  89/17 روزانه   68  9311293118  بهاره صدقی رز  جهانگرديمدیریت  931

کارشناسی  60/18 روزانه   69  9511793109  مهشید چایچی  نقاشی  951

  70  9511793204  یلدا فهیمی  نقاشی  951  شبانه  کارشناسی  26/17

کارشناسی  37/19 روزانه   71  9411793116  کوثر فتحی ساقصلو  نقاشی  941

  72  9411793211  حنانه صادق پور  نقاشی  941  شبانه  کارشناسی  03/17

کارشناسی  68/19 روزانه   73  9311793110  ساناز ملکی  نقاشی  932

کارشناسی  05/18   74  9511803104  زهرا باالزاده سین  کتابت و نگارگري-هنر اسالمی  951  روزانه

  75  9511803206  اسما ستوده خلیفه لو  کتابت و نگارگري-هنر اسالمی  951  شبانه  کارشناسی  16/16

  76  9411803207  مرنیفرزانه عدالت   کتابت و نگارگري-هنر اسالمی  941  شبانه  کارشناسی  03/17

  77  9311803142  محدثه قلی پور خرفکلی  کتابت و نگارگري-هنر اسالمی  931  روزانه  کارشناسی  19

کارشناسی  31/19 روزانه   78  9311803137  نجمه مظفري مکی آبادي  کتابت و نگارگري-هنر اسالمی  931

کارشناسی  52/16 شبانه   79  9311803211  اردبیلی نگین نظري  کتابت و نگارگري-هنر اسالمی  931

کارشناسی ارشد  33/18 روزانه   80  9511834108  مهتاب قریب خانی  آموزش زبان انگلیسی  951

کارشناسی ارشد  45/19 روزانه معصومه جمشیدي قلعه  پیش از تاریخ- باستان شناسی  951 9512014103 81  
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کارشناسی ارشد  93/18 روزانه مینا ذکریا زاده دریاسري  دوران اسالمی- باستان شناسی  951 9512024102 82  

کارشناسی ارشد  61/18 روزانه   83  9511164104  مریم پوراسکندر  زبان و ادبیات فارسی  951

کارشناسی ارشد  19/19 روزانه   84  9511724103  مالک پناهی  ادبیات تطبیقی -زبان و ادبیات فارسی  951

کارشناسی ارشد  38/19 شبانه   85  9531404202  افشین خدامرد  پایداري -زبان و ادبیات فارسی  951

کارشناسی ارشد  23/19 روزانه   86  9511514101  سحر سلیمانی  سنوپتیک-آب و هواشناسی  951

ارشدکارشناسی   42/18 روزانه   87  9511474101  بهزاد احمدي  کشاورزي-آب و هواشناسی  951

کارشناسی ارشد  91/18 روزانه   88  9511714101  شهال بنازاده اردبیلی  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان  951

کارشناسی ارشد  06/19 روزانه   89  9512034108  محمد فارسی مدان  تمدن و فرهنگ اسالمی- باستان شناسی  951

کارشناسی ارشد  43/18 روزانه   90  9510404105  سحر خسروي بختیاري  کاربردي باستان شناسی  951

کارشناسی ارشد  86/19 روزانه   91  9511974112  قاسم صفوي  تاریخ ایران اسالمی-تاریخ  951

کارشناسی ارشد  32/18 روزانه   92  9510304102  حمیدرضا بادلی  مطالعات سیاسی قفقاز -تاریخ  951

کارشناسی ارشد  15/19 روزانه   93  9511444105  شراره صائب  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی  951

کارشناسی ارشد  25/19 روزانه   94  9511784101  مریم جامی اودولو  برنامه ریزي -جغرافیا و برنامه ریزي شهري  951

کارشناسی ارشد  81/17 روزانه   95  9511754102  لیال حسینی  بهسازي -ریزي شهريجغرافیا و برنامه   951

کارشناسی ارشد  79/17 روزانه   96  9511764104  سید محمدحسین موسوي   محیط زیست -جغرافیا و برنامه ریزي شهري  951

کارشناسی ارشد  50/17 شبانه   97  9511534205  لیال محمدي راد  ئومورفولوژيژ -جغرافیاي طبیعی  951

کارشناسی ارشد  39/18 روزانه   98  9511704104  جواد نادري  زبان شناسی همگانی  951

کارشناسی ارشد  2/19 روزانه 99  9511424107  ام کلثوم صادق پور   ادبیات عربی - زبان و ادبیات عربی  951

کارشناسی ارشد  98/18 شبانه 100  9511434202  علی فرهادي شیخ احمد   مترجمی زبان عربی - زبان و ادبیات عربی  951

کارشناسی ارشد  02/18 روزانه   101  9511454103  روح اهللا جلیلیان  سنجش از دور  951

کارشناسی ارشد  02/18 روزانه   102  9511454104  بهروز خدابنده لو  سنجش از دور  951

کارشناسی ارشد  91/18 روزانه   103  9511324101  سید حسن اسبقی وانستانق  عرفان اسالمی  951

کارشناسی ارشد  16/18 روزانه   104  9510204104  بهمن بیگ زاده پیه جک  علوم اقتصادي  951

کارشناسی ارشد  07/19 روزانه   105  9510104103  زینب خالقی  مطالعات -علوم سیاسی و روابط بین الملل  951

کارشناسی ارشد  88/18 روزانه   106  9511494103  رباب سمندر  مخاطرات آب و هوایی  951

کارشناسی ارشد  84/17 روزانه   107  9511964108  سپیده برومند داشقاپو  استراتژیک -مدیریت بازرگانی  951
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کارشناسی ارشد  64/18 روزانه   108  9511094103  شاهیداود   بازاریابی -مدیریت بازرگانی  951

کارشناسی ارشد  91/17 روزانه   109  9511954105  لیال عبادي ویند  برنامه ریزي توسعه -مدیریت جهانگردي  951

کارشناسی ارشد  92/18 روزانه   110  9512044105  سپیده سروش  مالی اقتصادي - مدیریت سازمان هاي دولتی  951

کارشناسی ارشد  18/18 روزانه   111  9512054108  مرتضی مقدسیان  و کار مدیریت کسب  951

  112  9612215101  وحید صفریان زنگیر  بر اساس ارائه مقاله -آب و هواشناسی  961  روزانه  دکتري  66/19

  113  9311375102  پروین ده ده زاده  بر اساس ارائه مقاله-جغرافیا و برنامه ریزي شهري  931  روزانه  دکتري  28/18

  114  9511375101  ابراهیم فیروزي مجنده  بر اساس ارائه مقاله-جغرافیا و برنامه ریزي شهري  951  روزانه  دکتري  50/17

  115  9511375103  سمیه محمدي حمیدي  بر اساس ارائه مقاله-جغرافیا و برنامه ریزي شهري  951  روزانه  دکتري  67/18

  116  9511375104  سعیده علوي  مقالهبر اساس ارائه -جغرافیا و برنامه ریزي شهري  951  روزانه  دکتري  00/18


