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18,97191631نقی زاد-آیدا19612451303کارشناسی 
18,81171732سیدي گزنق-لعیا29612451305کارشناسی 
18,73191631جعفري-آیشین39612451302کارشناسی 

18,18202058عابدینی-معصومه19512344011کارشناسی ناپیوسته 
17,55202076نعمت زاده-کاظم29512344022کارشناسی ناپیوسته 
17,47181876افخمی گمچی-عباسعلی39512344309کارشناسی ناپیوسته 
18,25202038پروین-پیمان19612344304کارشناسی ناپیوسته 
18,04171414مندان دوله پسان-آیدین29622344301کارشناسی ناپیوسته 
17,33242236خبازیان-محمد39612344312کارشناسی ناپیوسته 

17,43202039امینی-رامین19612232011کاردانی پیوسته
17,33202039انفرادي-پارسا29612232012کاردانی پیوسته
16,43141426اکبري-فخرالدین39612232321کاردانی پیوسته
15,63191934رهبري-حامد19612233305کاردانی پیوسته
15,29191934حمزه جنگاور-مهرداد29612233302کاردانی پیوسته
19,4101018ثابت-پري ناز19612570012کارشناسی ارشد
19,2101018فرازي-داود29612570040کارشناسی ارشد
19101018صدفیان-سمیه39612570031کارشناسی ارشد
18,38121212آقازاده-ساالر19612570305و2کارشناسی ارشد
18,38888رنجبرقره آغاج-حسین19612570319و2کارشناسی ارشد
17,75888جبارفقردل-مهسا39612570312کارشناسی ارشد
17,75121212جباري چچکی-بهاره39612570313کارشناسی ارشد
17,75888معروفی کوچک اوطمیش-ژاله39612570331کارشناسی ارشد

19,921515108اسماعیلی ثانی-مرضیه19412394005کارشناسی 
19,532222106فروزفر-بهناز29512439302کارشناسی 
19,321919110الج-سحر39412394008کارشناسی 
18,61242240شعبانی-نگین19612439004کارشناسی 
17,36181818علی زاده-یاسمن29622439301کارشناسی 
15,92020114عادلی ارسی-احسان39612439005کارشناسی 

18202040حسینی چونقرالو-ثمین19612329014کارشناسی ناپیوسته 
17,83232339فتحی حصار-آیناز29612329316کارشناسی ناپیوسته 
17,39232341حنیفی-مهدي39612329017کارشناسی ناپیوسته 

17,76191972علیپور حیدرآبادي-فاطمه19512226303کاردانی پیوسته
17,11191978آزاد طالتپه-امید29512226304کاردانی پیوسته
16,73202061مختاري پر-محمدرضا39522226320کاردانی پیوسته
19,33181838کریمی-نیما19612226063کاردانی پیوسته
19,03202036بهشتی-امید29612226328کاردانی پیوسته
18,95202037نوري دستجرد-سارا39612226086کاردانی پیوسته

17,37191934تقی خانی آذر-پوریا19612337306کارشناسی ناپیوسته 
16,58191919مهرنو-مصطفی29612337024کارشناسی ناپیوسته 
16,39191937شمسی کوره-بهرام39612337014کارشناسی ناپیوسته 
17,59201717اسماعیل زاده-فرانک19612338002کارشناسی ناپیوسته 
17,35202043صمدزاده-یداله29612338313کارشناسی ناپیوسته 
16,58202032صحرانوردکهریز-مجید39622338302کارشناسی ناپیوسته 

16,88201833اعتدال زیمدشت-شیرزاد19612235313کاردانی پیوسته
16,15202035مکرم آودي-پژمان29612235309کاردانی پیوسته
18,36111120موسی زاده-مهري19611510315کارشناسی ارشد
17,45111022الهیجانی-هدیه29611510013کارشناسی ارشد

19,132121123هوشیارزرنقی-فائزه19412234090کارشناسی 
16,242323114سهرابی-زیبا29412234044کارشناسی 
19,55191968فهیمی-مهسا19511423045کارشناسی 
17,16232389جهاندیده-مجتبی29511423304کارشناسی 
16,12181565حیدري-ایسان39511423015کارشناسی 
17,882020137سعیدي-سبحان19412274043کارشناسی 
16,071919109محمدي میدانی-نگار29412274073کارشناسی 
16,052323115حسامی-حامد39412274024کارشناسی 
19,552121114نادرعلی-سیما19511427304کارشناسی 
17,87191976دهقان کردکندي-حسین29511427024کارشناسی 
16191669خدائی قوطورالر-شبنم39511427302کارشناسی 
17,89141434شریفی-رضا19611427060کارشناسی 
17,79181818نیم کاره-ناصر29621427303کارشناسی 
17,11181838قبادي-ارمین39611427080کارشناسی 
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مهندسی کشاورزي-گیاهپزشکی

941

951

961،962

علوم و صنایع 
غذایی

مهندسی کشاورزي - علوم و صنایع 
غذایی

961

مهندسی کشاورزي-علوم و صنایع 
غذایی

941

951

951،952

961

9،161،962مهندسی تکنولوژي نقشه برداري

961،962مهندسی اجرایی عمران

ساختمان - کارهاي عمومی 
ساختمان

961

معماري و 
شهرسازي

مهندسی معماري

961

962

 مهندسی  معماري

941،951

961،962

961علمی - کاربردي معماري

نقشه کشی معماري - معماري

برق و 
الکترونیک

961مهندسی پزشکی

مهندسی تکنولوژي برق-قدرت

952،951

961،962

961الکتروتکنیک - برق صنعتی

961الکترونیک- الکترونیک عمومی
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16,54141469دریلی قرجاالر-ساالر29511317302کارشناسی ناپیوسته 
16,15171774افالکی-بهزاد39511317303کارشناسی ناپیوسته 
17,54131365ستاري نقدهی-خدیجه19521317313کارشناسی ناپیوسته 
17,89201835اشرفی-محمد19611317302کارشناسی ناپیوسته 
17,3181638مهدي زاده کهنه شهري-صمد29611317011کارشناسی ناپیوسته 
16,9202034حسین بگلو-سهیل39611317305کارشناسی ناپیوسته 

209918زنگکانی-مهران19612520028و2کارشناسی ارشد
209918پاشایی اسالملو-سمیرا19612520306و2کارشناسی ارشد
19,679918آهنگري-ثریا39612520007کارشناسی ارشد
17,1201737محمدزاده-لیال19612221047کاردانی پیوسته
16,96202035عشقی- پرستو29612221315کاردانی پیوسته
16,43202035شیرزادجوان-امیرمحمد39612221022کاردانی پیوسته

19,47151515کریمی اسالملو-محمد19622331305کارشناسی ناپیوسته 
17,45151515علمردانی-حسین29612331018کارشناسی ناپیوسته 
17,26191934زال شوانه- سجاد39612331307کارشناسی ناپیوسته 

96117,78202039اطاعت اسالملو-توحید19613346301کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته مدیریت 
18,9212138برکشادي-مرضیه19613347010کارشناسی ناپیوسته 
18,73202039بهرام زاده کلیساکندي-محمد29613347320کارشناسی ناپیوسته 
18,69121244رسولی عصر-علیرضا39613347018کارشناسی ناپیوسته 

18,33121220ابراهیمی کریم اباد-هانیه19613560001کارشناسی ارشد
18,21121220میرزاعلی صباح-ارمین29613560046کارشناسی ارشد
17,71121220صادق پور-افسانه39613560028کارشناسی ارشد
19,15121222زینالی-زهرا19613582329کارشناسی ارشد
19,05121222پورحسن-معصومه29613582314کارشناسی ارشد
18,29141422خداپناه-نجف39613582326کارشناسی ارشد

18,33181818غنی زاده-عاطفه19623328307کارشناسی ناپیوسته 
18,03201838علی پوراصل-علی29613328008کارشناسی ناپیوسته 
17,94222242امانی انگنه-پریناز39613328306کارشناسی ناپیوسته 

18,891818116حسینی کیا-سیدحسام19412434030کارشناسی 
18,811818114طایفه زاده رشکان-مهرداد29412434053کارشناسی 
18,561818125فرهادیان فقی بگلو-مارودین39412434075کارشناسی 
19,11232378پوررضا-میالد19523443307کارشناسی 
17,17191976داداش زاده-یاسین29513443036کارشناسی 
20201835محمدپوراروجکندي-فاطمه19613443043کارشناسی 
19,91171734موسی زاده-مریم29623443306کارشناسی 
17,47201834خداویردي انگنه-آیالر39613443310کارشناسی 

20101020موحدنژاد-راضیه19613580304کارشناسی ارشد
19,2101020فخرآذر-سودا29613580038کارشناسی ارشد
19,05101020رستمی چورسی-نسرین39613580022کارشناسی ارشد
18,75101019نجف زاده کهریز-رحیم19613581353کارشناسی ارشد
18,25101019قاسم نژاد-علی29613581336کارشناسی ارشد
18101019محمدزاده فرتاش-محمد39613581344کارشناسی ارشد

19,88181671نجفی ساعتلو-مهسا19513448103کارشناسی 
19,4202075حاتمی فر-رقیه29513448027کارشناسی 
19,22181873جباریه-رعنا39513448313کارشناسی 
19,53202038پورالی-خیرالنساء19613448016کارشناسی 
19,08202038فالح ساعی رضائیه-طال29613448072کارشناسی 
18,98202038رحیمی-رحیمه39613448042کارشناسی 
18,75222237سلمان پور- پروانه19613449305کارشناسی 
17,89201833قهرمانی قهرمانلو-نساء29613449304کارشناسی 
17,05202035پورقنبر- اراده39613449308کارشناسی 
95117,88212180اسماعیل پور-فاطمه19513445002کارشناسی 
18,83202035بابائی-عسگر19613445303کارشناسی 
17,59232340رحیمی گلوجه-مهسا29613445017کارشناسی 

19,05222242سرخوش-بهزاد19613219304کاردانی پیوسته
17,94202036مدار طسوجی- هانیه29613219339کاردانی پیوسته
17,89202040قنبري-نادره39613219301کاردانی پیوسته
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961علوم تربیتی

حسابداري.

941،942

951،952

961،962

فقه و حقوق

961فقه و مبانی حقوق اسالمی

961حقوق خصوصی

مدیریت و 
961کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتیامور اداري

حسابداري و 
امور مالی

961حسابداري

مالی-مهندسی مالی و مدیریت 
ریسک

961

کارشناسی ناپیوسته علمی – 
کاربردي حسابداري

961،962

IT کامپیوتر و

961مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

961کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی 
تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر

961،962

مهندسی کشاورزي - گیاهپزشکی

951،952

961


