
 پذیرفته شدگان در سهمیه دانشجوی برتر از سایر دانشگا ها    39 - 7931

 ادبیات دانشکده 
 

 رشته  نام خانوادگی نام ردیف
 زبان وادبیات فارسی میرصابری سیده فاطمه  1
 زبان وادبیات عربی حضرتی میالد 2
 مترجمی زبان عربی امیری زهرا 3
 مترجمی زبان عربی آل طاهر زهرا 4
 باستان شناسی محمدپور حمزه  5
 باستان شناسی نظری علی 6
 تاریخ ایران اسالمی پورپژمان علیرضا 7
 تاریخ ایران اسالمی  امیری محسن  8

 پردیس علوم 
 

 دانشکده/  پردیس خانوادگی نام نام ردیف

 زیست سلولی مکولی مفتون آزاد محمدجواد  1
 گیاهیفیزیولوژی  حسینی  مریم السادات  2
 نتیکژ زرینه زاده یاسمین 3
 زیست فناوری میکروبی ارشدی نوشین 4
 بیوسیستماتیک –زیست جانوری  کیمیایی  سادات اهدی ا 5
 میکروبیولوژی محیطی نوروزپور معصومه 6
 شیمی تجزیه عطائی کچوئی متین  7
 شیمی کاربردی ژندنژاد علیرضا  8
 نانوشیمی فروتن گیسو 9
 نانوشیمی دارسرایی مائده 11
 شیمی آلی –شیمی  غالمي فاطمه  13
 شیمی کاربردی -شیمی رضاپور زهرا  14
 ریاضی کاربردی نعمت اله هدیه  16
 ریاضی کاربردی نجفی مهدی پور امید 17
 ریاضی کاربردی بنی مصطفی عرب محمدحسین 18
 ریاضی کاربردی فالحتی  ابوالفضل 19
 هانیه 22

 
 ریاضی محض قربانی 

 فیزیک  مکاری خوراسگانی مریم  21
 فیزیک شیوا سیده مرضیه  22



 فیزیک عابدین نیا عطیه  23
 فیزیک مالکی  مریم  24
 فیزیک رضیان نگین سادات  25
 فیزیک بیات اشکان  26
 فیزیک میرافشار سیدحسین 27
28    

 
 هنرهای زیبا  پردیس

 رشته  خانوادگی نام نام ردیف

 مهندسی معماری کفاش زاده محمدرضا 1
 معماری منظر مجتبوی سیده کیمیا 2
 معماری داخلی اعظم پناه سارا 3
 مدیریت شهرسازی احیا درسا 4

 پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی
 

 رشته خانوادگی نام نام ردیف

 آسیه 1
 

 آبیاری وزهکشی موسی دهقانی

 هواشناسی کشاورزی زادهرگرزب شهال 2
 انرژی های تجدیدپذیر دانش پیام 3
 درختان میوه یوسفی باصبری علی 4
 سازه های آبی-علوم مهندسی آب آشناور مهران 5
 سازه های آبی-علوم مهندسی آب حسینی تبار سیده زهرا 6
 سازه های آبی-علوم مهندسی آب عبدل زاده  رضا 7
صنایع -فرآورده های سلولزی –صنایع چوب  جعفری  بهاره  8

 سلولزی 

 
 جغرافیا 

 رشته خانوادگی نام نام ردیف

سنجش از دور وسیستم اطالعات جغرافیایی  جعفری شاهین 1
 گرایش سنجش از دور

 برنامه ریزی آمایش سرزمین علی بیگی زهرا 2

و هواشناسی گرایش آبو هواشناسی  آب کیا زینب 3
 سینوپتیک

–سیستم اطالعات جغرافیایی سنجش از دور  زاده قورمیکعیسی  وحید  4

 سیستم اطالعات جغرافیایی



 حقوق وعلوم سیاسی 
 

 رشته خانوادگی نام نام ردیف

 روابط بین الملل شجاع خشایار 1
 حقوق نفت وگاز دامن کشان محمدحسین 2
 حقوق تجاری اقتصادی بین الماللی حاج پیرری کیمیا 3
 حقوق عمومی جوآبادیبراتی  محمد 4
 حقوق مالکیت فکری تیموری فائزه 5
 حقوق بین الملل  عزیزی ندا 6

 پردیس فنی 
 

 رشته خانوادگی نام نام ردیف

 طراحی کاربردی–مهندسی مکانیک  شاه حسینی امیر 1
 تبدیل انرژی–مهندسی مکانیک  بشیری موسوی سیده شادی 2
 مکانیکبیو -مهندسی مکانیک جلیلوند الهه 3
 تبدیل انرژی–مهندسی مکانیک  فخری محمدعلی 4

 طراحی کاربردی–مهندسی مکانیک  ضرغامی محمد 
 تبدیل انرژی–مهندسی مکانیک  آل طه سیدعلی 6
رحمانی حمزه  زهرا 7

 کالیی
 طراحی کاربردی–مهندسی مکانیک 

 طراحی کاربردی–مهندسی مکانیک  مهربان کوبائی محمدرضا 8
 ساخت وتولید–مهندسی مکانیک  محمدعلی بنی امیر 9

 طراحی کاربردی–مهندسی مکانیک  نوع پرست  سهیل  
 ساخت وتولید –مهندسی مکانیک  بافری افشین 11
سیستم های اطالعات -مهندسی نقشه برداری حاجی حیدری علیرضا 12

 جغرافیایی 
 سنجش از دور-مهندسی نقشه برداری پیکائی مهدوی فاطمه 13
فرهادی حسین  نیما 14

 آبادی
 فتوگرامتری-مهندسی نقشه برداری

 ژئودزی-مهندسی نقشه برداری رودسرابی زهره 15
شناسایی وانتخاب مواد -مهندسی متالورژی ومواد نصیری فائزه 16

 مهندسی
 جوشکاری-مهندسی متالورژی ومواد منائی شادمان 17
شناسایی وانتخاب مواد -مهندسی متالورژی ومواد پیرجمادی علیرضا 18

 مهندسی



خوردگی وحفاظت از -مهندسی متالورژی ومواد رحمانی حسیندسیدمحم 19
 مواد

 جوشکاری-مهندسی متالورژی ومواد مشکبار بخشایش محمد 22
شناسایی وانتخاب مواد -مهندسی متالورژی ومواد نصیبی نگار 21

 مهندسی
خوردگی وحفاظت از -وموادمهندسی متالورژی  نظرزاده کوثر 22

 مواد
شناسایی وانتخاب -مهندسی متالورژی ومواد بندپی محمد 23

 مواد مهندسی
 ژئوتکنیک–مهندسی عمران  غالمی شهرستانی محمدمهدی 24
 ژئوتکنیک–مهندسی عمران  اسدی امیرمحمد 25
 آب وسازه های هیدرولیکی–مهندسی عمران  پورعابدینی پریسا 26
 آب وسازه های هیدرولیکی–مهندسی عمران  شمسائی کسری 27
 بهینه سازی سیسیتمها-مهندسی صنایع شیرازیان شادی 28
 بهینه سازی سیسیتمها-مهندسی صنایع پوربافرانی محدثه 29
سیستم های کالن اقتصادی -مهندسی صنایع مطیع سرور 32

 اجتماعی
 وزنجیره تامینلجستیک -مهندسی صنایع حاجی پورماچانی نیلوفر 31
 لجستیک وزنجیره تامین-مهندسی صنایع ایزدی عطیه 32
 لجستیک وزنجیره تامین-مهندسی صنایع ابراهیم خانی سارا 33
 مدیریت پروژه-مهندسی صنایع خادمی گیل چاالن یاسمن 34
 مدیریت پروژه-مهندسی صنایع رهنمون زهره 35
 کنترل مرتضوی نائینی بهاره سادات 36
 مدارهای مجتمع الکترونیک قاسمی بوسجین علی 37
 مخابرات میدان جعفرپیشه امیرمسعود 38
 مخابرات میدان صادقی احسان 39
 مخابرات امن ورمزنگاری کلوشانی مهدی 42
 مخابرات امن ورمزنگاری صادقی محمد 41
 شبکه های مخابراتی نويدان حجت  42

 علی 42
 

 سیستم قدرت کیوان نیا

 سیستم قدرت عامریان پوریا  43
 سیستم قدرت بهمنی مهران 44
 معماری سیستم های کامپیوتری زیلوچیان مقدم پرهام 45
 معماری سیستم های کامپیوتری ملت علیرضا 46
 معماری سیستم های کامپیوتری احمدی رضا 47



 معماری سیستم های کامپیوتری احمدی سیدامیرحسین 48
 مصنوعیهوش  هاشمي فاطمه سادات  

 شبکه های ارتباطی وکامپیوتری مرزانی فاطمه  49
 مهندسی معدن  باقری خولنجانی  حسین  52
 تبدیل انرژی –مهندسی مکانیک  نادری بنی علی 51
 تبدیل انرژی  –مهندسی مکانیک  هاتفی محمد 52

 
 مدیریت 

 نام ردیف

 

 رشته خانوادگی نام

 بازاریابی-بازرگانیمدیریت  باوندپور عرفان 1
 مهسا 2

 
 استراتژی–مدیریت بازرگانی  فتاحی اردکانی

 ندا 3
 

 مدیریت جهانگردی رمزباری

 زینب 4
 

 مدیریت رسانه  شهابی فرد

 استراتژی-مدیریت کسب وکار سادات زارع پریسا 5

 بارزاریابی -مدیریت کسب وکار  کریمی محمدرضا 6

تصمیم گیری وخط مشی -دولتیمدیریت  روضاتی سیدامیرحسین 7
 گذاری عمومی

 مدیریت کیفیت وبهره وری-مدیریت صنعتی محمدزاده گنابادی محمد 8

عملکرد وبهره وری -مدیریت منابع انسانی ممتازی زینب  9
 منابع انسانی

 حقوق مالی-مالی خلیلی حدیث 12

مطالعات  –علم اطالعات ودانش شناسی  نوری هاشم آباد فاطمه   11
 کتابخانه های عمومی

 حسابداری  گل افشان  رویا 12

 
 علوم اجتماعی 

 
 نام ردیف

 

 رشته خانوادگی نام

 محبوبه  1
 

 جامعه شناسی  میرزایی

 مردم شناسی قنواتی اسماعیل  2
 31/6/1398مشروط به فارغ التحصیل شدن تا 



 علوم ارتباطات رحیم آبادی عظیمه 3
 
 

 مطالعات جهان 
 نام ردیف

 

 رشته                          خانوادگی نام

 ساره  1
 

 مطالعات آمریکای التین   مقيمي اسفندآبادي

 
 علوم وفنون نوین

 
 رشته خانوادگی نام نام ردیف

 مکاترونیک فرج پور پرستو  1
2 

 
 مکاترونیک نیک فرد ذاکله بری رضا

3 
 

 مکاترونیک اسدپور میالد

4 
 

 مکاترونیک اخالقی فر فاطمه

سیستم های  –مهندسی سیستم های انرژی  احمدی حسین 5
 انرژی

سیستم های  –مهندسی سیستم های انرژی  خسروآبادی فائزه 6
 انرژی

سیستم های  –مهندسی سیستم های انرژی  ذوالفقاری زهرا 7
 انرژی

سیستم های  –مهندسی سیستم های انرژی  رازقی مرضیه 8
 انرژی

9 
 

 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر کارگرزاده آرش

12 
 

 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر منتظری محمد

11 
 

 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جوانشیر فاطمه

12 
 

 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر رنجی زهرا

تکنولوژی های  –مهندسی سیستم های انرژی  امیرحائری یاسمن 13
 انرژی 



تکنولوژی های  –مهندسی سیستم های انرژی  حبیبی رقیه 14
 انرژی

تکنولوژی های  –مهندسی سیستم های انرژی  برهانی سارا 15
 انرژی

 شقایق 16
 

 میکرونانوالکتروونیک نوری

17 
 

 میکرونانوالکتروونیک بلوری فر صبا

18 
 

 ریززیست فناوری اشرافی تفرشی  فاطمه

 نیلوفر 19
 

 صنعت ومحیط زیستزیست فناوری گرایش  زارع

22 
 

 مهندسی بافت–مهندسی پزشکی  روحانی زینب

 مهندسی فونوتیک گرایش نانوفنوتیک میسمی انیس 21
 مهندسی فونوتیک گرایش نانوفنوتیک عامری مهابادی ضحی 22
مهندسی فناوری اطالعات گرایش سیستمهای  چاله چاله راضیه 23

 چندرسانه ای 
سرداریان قاسم  علی 24

 آبادی
مهندسی فناوری اطالعات گرایش سیستمهای 

 رسانه ای چند
مهندسی فناوری اطالعات گرایش سامانه های  محمودزاده شیوا 23

 شبکه ای 
مهندسی فناوری اطالعات گرایش سامانه های  محمدیان درسا 24

 شبکه ای
مهندسی فناوری اطالعات گرایش تکنولوژی  فرجی نارون 25

 انرژی 
مساحی  فریبا 26

 خسروشاهی
 ریز زیست فناوری 

 غزل 27
 

 ریز زیست فناوری میرگورانی

 نانوزیست الهام مدانلو صبا 28
 مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی کیانی راد سهیل 29
 گرایش بیومواد-پزشکی مهندسی  شجاعی محمدرضا 32
 گرایش بیومکانیک  -پزشکیمهندسی  برزگرفوالدی رضا 31
 علوم تصمیم ومهندسی دانش  سيد شاهي فرزانه سادات  32

 علوم تصمیم ومهندسی دانش بشير الناز  34



 
 

 روانشناسی وعلوم تربیتی 
 

 رشته  خانوادگی نام نام ردیف

 روانشناسی بالینی                  رجایی رامشه    فرشته 1
 
 اقتصاددانشکده 
 

 رویا  1

 

 علوم اقتصادی دستجردی

 
 توسعه اقتصادی تیموریان علی 2

 31/6/98مشروط به فارغ التحصیلی تا 
 علوم اقتصادی فرشچی محمدحسین 3

 رضا 4
 

 علوم اقتصادی بیدهندی

 اقتصاد محیط زیست                   فرج زاده کیان 5

 علوم اقتصادی                       رضی  نیلوفر 6
                                      

 دانشکده کارآفرینی
 

 کسب وکار الکترونیکی مهرمام ملینا 1
 گردشگری روانگرد فرانک 2
 گردشگری جمشیدی زهرا 3

 الهیات ومعارف اسالمیدانشکده 

 
 فقه وحقوق مبانی اسالمی  زارع اسفیدانی زهرا 1
 علوم قرآن وحدیث قاسمی راضیه 2

                                         
 پردیس  فارابی

 
 
1 

 
 معصومه 

 
 سرادقی توکانلو

          
 حقوق عمومی                 

 دانشکده بیوشیمی بیوفیزیک                                  



 
 بیوشیمی جهادمحمدی آوا 1
 بیوشیمی فیض اله شوشتری محمدیونس 2
 بیوفیزیک مجندهسامع  علی 3
 بیوفیزیک عابدی کیمیا 4
 بیوفیزیک نورآذران مونا 5

 موسسه ژئوفیزیک
 

 هواشناسی قاسمی فاطمه 1
 گرانی سنجی  –زئوفیزیک  چهارپاشلو  مهدی 2

 
 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 
–آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصالحی  عسگری پریا  1

 گرایش حرکات اصالحی 
-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصالحی چاره جو بهناز 2

 تربیت بدنی ویژه
گرایش فیزیولوژی –فیزیولوژی ورزشی  یلهنعمت ال مینا 3

 ورزشی کاربردی 
گرایش فیزیولوژی  –فیزیولوژی ورزشی  دلیرانی مریم 4

 فعالیت ورزشی محض 
گرایش کنترل ویادگیری  –رفتار حرکتی  معصومی فائزه  5

 حرکتی 
گرایش مدیریت اماکن  -مدیریت ورزشی محمدی لیال 6

 وتاسیسات ورزشی 

 


