
 سمه تعالياب

 مسؤول محترم اداره فارغ التحصيالن واحد

 :سالم عليكم

 ۵/٧/٩٠س۵/. تقديم مي گردد٨٩-٩٠ دومبا احترام اسامي دانشجويان مشمول آيين نامه پذيرش بدون آزمون فارغ التحصيالن ممتاز در مقطع باالتر در نيمسال  

 بستانی آموزش و پرورش پیش د علوم تربیتی  مقطع كارشناسي پيوسته

 ٢٢/١٩ ٨۶٠٢١٧٨٨٠ ستهيمهسا پا ١ ع غذاییي صنا-می يمهندسی ش

ف
ردي

 

 ۴٢/١٨ ٨۶٠٢١٧٨٧٢ ه نادری بوانلويسم ٢ معدل كل شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي

 ٨٨/١٧ ٨۶٠٢١٧٨۵٠ میيژه کريمن ٣ ۵۴/١٧ ٨۶٠٢١۶٢٢٢ ما تقی زاده اربابیين ١

 ١٣/١٧ ٨۶٠٢١٧٧٩۴  روزبهمعصومه ۴ ٣١/١٧ ٨۶٠٢١۶١۴١ ال اکبریيل ٢

  نرم افزار-مهندسی کامپیوتر  صنایع پاالیش مهندسی شیمی 

 ٢١/١٧ ٨۶٠٢١۵٩۵٧ زدان آباديمهدی مسرور    *١ ۴۴/١٨ ٨۶٠٢١۶٧٧٠ محسن رزمی یزدان آباد ١

 زبان و ادبیات انگلیسی ١٩/١٨ ٨۶٠٢١۶٧۴٢ د قاسم صحرا گرديس ٢

 ۴٢/١٧ ٨۶٠٢١٧٩٣٩  فخار شاکریریحانه   *١  صنایع گاز مهندسی شیمی 

 پرستاری ٢۴/١٧ ٨۶٠۶٠٠٠۵٧ مسعود باقری ١

 ۴٣/١٧ ٨۶٠۵۴٣٢۴۴ نرگس حیدری اترآباد   *١ ٠٨/١٧ ٨۶٠٢١٧٠۵٣ هادی تفضلی گزکوه ٢

 ع نفتيندهای صناي طراحی فرا می يمهندسی ش

 ٢۶/١٨ ٨۶٠٢١٧٢١۵ ک نام شاهرکيمرتضی ن ١

 ١٢/١٧ ٨۶٠٢١٧٢١٣ مصطفی بهرامی ٢

  معدنیييايمي صنایع ش می يمهندسی ش

 ٨۶/١٧ ٨۶٠٢١۶۶٧۶ رامی ممقانیيبهزاد با *١

 شیمی کاربردی

 

  مقطع كارشناسي ناپيوسته ۴١/١٧ ٨۶٠٢١٧٣۶۴ حمید قنبرزاده ١

 ۴١/١٧ ٨۶٠٢١٧٣۴٨ د ساقیيمج ٢

 ٢۵/١٧ ٨۶٠٢١٧٣۶٨ فرناز فرهادی نسب ٣

 ش علوم و صنایع غذایی مهندسی کشاورزی 

 ٨۶/١٧ ٨۶٠٢١٧۵٠٧ ندا معصومی ١

 ٢٠/١٧ ٨۶٠٢١٧۴٢۶ غزاله قسمتی ٢

 ١٧/١٧ ٨۶٠٢١٧۴٩٧ م ملکی خوشنوديمر ٣

 ١٠/١٧ ٨۶٠٢١٧۵١٢ کاظم قادری تربتی ۴

 مترجمی 

 ٧١/١٧ ٨۶٠٢١٨١٩٣ نسیم عدلی مقدم 

 راهنمایی و مشاوره

 ٩٢/١٧ ٨۶٠٢١٧٧۵۴ زینت عبد یوسفخانی ١

 ٧٢/١٧ ٨۶٠٢١٧٧٣٣ الهام هاشمی ٢

 ٧٢/١٧ ٨۶٠۶٠٠٢٠۵ اعظم عباسپور اول یونسی   *٣

 ۵١/١٧ ٨۶٠٢١٧٧٢٧ الهام ساجدی قوچان ۴

 ۵١/١٧ ٨۶٠٢١٧٧٨٨ معصومه خوش باور ۵

 ٣٢/١٧ ٨۶٠٢١٧٧٧۵٧ سیده خدیجه حسینی   *۶

 

 

 

 

استفاده از سهميه بايد حتما  وجهت . حساب نکرده انديه افرادی که تسو* 
 .تسويه حساب نمايند
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