
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18الی ا)هیاًگیي ب 89 ٍرٍدی

 هؼذل ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَییشوارُ  ردیف

 11/19 ًادر احوذی 890601002 1

 07/19 سحز سیذیي 890601031 2

 70/18 ّاًیِ ًیکخَاُ 890601060 3

 61/18 فزسیي ٌّارُ چزُ 890601062 4

 57/18 قلن کیویا هْسا 890601051 5

 09/18 پَرًذا هحوذی 890601054 6

 02/18 هٌا بزادراى 890601008 7

ًیق 890601018 8 ِ حاجی هحوذی َخ  00/18 سکٌی

 

 90دی هْز ٍرٍ

 هؼذل ًام ٍ ًام خاًَادگی شوارُ داًشجَیی ردیف

 92/17 ًاسلی ػلیشادُ تبزیشی 900601026 1

 57/17 ًذا فلسفی 900601030 2

 56/17 رضا رضاپَر 900601016 3

 53/17 اًَشِ داًا 900601003 4

 31/17 لطیف رستوی 900601014 4

 25/17 ػلی رٍستائی 900601018 5
 

 90ٍرٍدی بْوي 

 هؼذل ًام ٍ ًام خاًَادگی شوارُ داًشجَیی ردیف

 28/18 سجاد هزادی کز 900601082 1

 85/17 جلیل اػظوی 900601047 2

 64/17 هحوذ ٌّزجَ 900601091 3

 43/17 هزتضی شایاى ًصز 900601073 4

 29/17 ًیریشُهزادیهحوذ ػلی 900601072 5

 21/17 اکبز خذادادی 900601060 6

 16/17 اهیز سارػیي 900601064 7

 07/17 پَرسْیل جَاّزی 900601056 8
 

 91 ٍرٍدی هْز

 هؼذل ًام ٍ ًام خاًَادگی شوارُ داًشجَیی ردیف

 66/17 ًَیذ جْاى رٍشي 910601066 1
 

 91ٍرٍدی بْوي 

 هؼذل ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَییشوارُ  ردیف

 16/19 شیَا سلواًی 910601066 1

َرآیذیي شفیغ 910601069 2 یپ َردشّا  95/17 ی

 84/17 تیزتاشیفْیوِ ابزاّیوی 910601047 3

 55/17 هْاجزسادُبْاراى ػلی 910601073 4

 44/17 حسیي قزباًی 910601078 5

 05/17 ًضادسارا اّزابی 910601053 6

 
 92ٍرٍدی هْز 

 ٍجَد ًذارد. 17هیاًگیي باالی  ،سفاًِأهت

 

 92ٍرٍدی بْوي 

 هؼذل ًام خاًَادگیًام ٍ  شوارُ داًشجَیی ردیف

 99/18 ًگیي هحوذپَر 920601062 1

 70/18 ًذا احوذی افشار 920601002 2

 96/17 سحز اػتوادی 920601006 3

 74/17 جلفائی گشیٌگ 920602004 4

 69/17 پششگی غشل 920601014 5

 53/17 لیلی هٌصَر افشار 920602022 6

 38/17 هْسا اییٌی 920601010 7

 37/17 فاطوِ حسیٌی 920601022 8

 32/17 آرام هیٌاط ریحاى آباد 920602024 9

 11/17 کَثز هکاری سادُ 920601070 10

 

 93 هْزٍرٍدی 

 هؼذل ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَییشوارُ  ردیف

 74/18 ایهحوذهؼیي سبشُ 930601018 1

 04/18 سارع فَصاى حویذپَر 930601046 2

 67/17 یاریکارٍ ثزٍت 930601042 3

 43/17 آرهیي سرگزی 930601052 4

 40/17 بٌْام اهیذی سزاجز 930601039 5

 27/17 احساى صاحب جوغ 930601057 6

 08/17 هجذهْذیِ ًظاهی 930601070 7
 

 بسوِ تؼالی

 داًشجَیاى بزتز داًشکذُ داهپششکی ارٍهیِ

 93-94سالتحصیلی دٍمتز کِ طی ًیوسال ضوي ػزض تبزیک بِ تک تک داًشجَیاى ػشیش ٍ خاًَادُ گزاهی ایشاى، حَسُ هؼاًٍت آهَسشی داًشکذُ داهپششکی با افتخار اساهی داًشجَیاى بز

 اًذ، را بشزح سیز اػالم هی ًوایذ.گزدیذُ (18حذاقل  89)ٍرٍدیْای  17 هَفق بِ اخذ هیاًگیي ًوزات حذاقل

 ًوایٌذ.هقذط کشَر ػشیشهاى ایزاى اسالهی تالش هیاهیذ هی رٍد تالش ٍ هَفقیت ایي ػشیزاى سز هشقی بزای تواهی داًشجَیاى ػشیشی باشذ کِ بزای غٌای ػلوی ّز چِ بیشتز خَد ٍ تؼالی اّذاف 

 

 93 بْويٍرٍدی 

 هؼذل ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَییشوارُ  ردیف

 19/19 پْز صفائیس 930601022 1

 41/18 سادُکوال رسَل 930601013 2

 24/18 حاًیِ حسیٌیسیذُ 930601009 3

 14/18 ًَیذ اػتوادی 930601004 4

 96/17 اهیذ کاهلی 930601031 5

 79/17 ساهاى ػشتی 930601027 6

 75/17 رٍشپذرام یاری 930601036 7

 58/17 اردبیلیسزٍش اکبزی 930602001 8

 46/17 هضدُ حیذری 930601073 9

 42/17 فزدیي دشتی 930601011 10

 25/17 رسگار سؼیذی 930601019 11

 20/17 سّزا احوذی 930601001 12

 14/17 هحوذرضا راسًْاى 930601012 13

 04/17 هیالد صاًؼی 930601021 14
 


