
لست دانشجويان رياضي عمومي1 گروه3

رشته تحصيلينام خانوادگي و نامشماره دانشجو
نمره كوئيز اول 
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نمره كوئيز دوم 
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37فيزيكابوترابي نجف ابادي احسان9217143

1010مهندسي مكانيكاحساني اردكاني محمدعادل9217173

87مهندسي شيمياحمدي رامين9217213

26فيزيكاحمدي ونهري مجيد9217283

88م كامپيوتر-سخت افزارارين مهر خشايار9217373

7غم ك-مكانيك ماشينهاي كشاورزياستكي عماد9217403

غ3م ن-تكنولوژي نساجياسماعيلي ميثم9217513

78مهندسي شيميافتخاري زاده احسان9217663

56م نساجي - پوشاكاقامحمدي حامد9217753

26م ك-مكانيك ماشينهاي كشاورزياقايي المع عيسي9217773

109مهندسي صنايعاكبري محمدحسين9217803

56آمار و كاربردهااكبري فروز ميالد9217823

46م كامپيوتر-سخت افزاراكرام نصرتيان ايمان9217833

56مهندسي مكانيكامامي خوانساري سيدمحمدصالح9217883

68مهندسي شيميامراللهي بيوكي سعيد9217893

78فيزيكاميري محمدجواد9218003

37مهندسي كشاورزي -آباميني سروش9218063

67مهندسي صنايعبابايي مهدي9218273

78مهندسي شيميباتبي دانيال9218283

58مهندسي كشاورزي -آبباقرزاده محله علي9218343

88مهندسي شيميبختياري عباس9218433

78مهندسي شيميبرزگر عباس9218533

108مهندسي مكانيكبشردوست صالح9218593

42مهندسي شيميبهرامي علي9218733

37م نساجي - پوشاكبهرامي علي9218743

109مهندسي مكانيكبهمن شمس ابادي محمدمهدي9218813

45م كامپيوتر-سخت افزاربيگلري محسن9218853

88فيزيكبيگي ريزي رضا9218883

88مهندسي شيميپاداش اميد5
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610مهندسي صنايعپشوتني زاده فرزان9218963

96مهندسي صنايعپوراسمعيلي حسان9228373

75م ن-تكنولوژي نساجيپورحيدرشيرازي محمد9219013

47فيزيكپوالدي باغبادراني سپهر9219083

77مهندسي مكانيكترابي مهدي9219123

57فيزيكتركان فرشاد9219143

1010مهندسي صنايعتوسلي ناييني محمدرضا9219243

غغمهندسي صنايعتوكلي محمدمهدي9219273

77مهندسي صنايعجبل عاملي كاميار9219363

48مهندسي كشاورزي -آبجعفري احسان9219383

88مهندسي مكانيكجعفري پورميبدي ميالد9219403

78م كامپيوتر-نرم افزارجليل مصير مهرشاد9219463

56فيزيكجندقيان بهنام9219493

56م نساجي - پوشاكجودتي اشكان9219533

68مهندسي شيميجوركش حميدرضا9219543

67م كامپيوتر-سخت افزارحاج زرگرباشي سيدسروش9219693

47فيزيكحاجاتي حسين9219713

65مهندسي صنايعحامدي ميالد9219843

87فيزيكحسن زاده قايم9219963

78مهندسي صنايعحسين زاده علي9220023

97مهندسي مكانيكحسيني سيدمصطفي9220063

710مهندسي شيميحسيني فر پيمان9220173

36مهندسي صنايعحقيري محسن9220283

48م نساجي - پوشاكحيدري افشار صالح9220373

78م كامپيوتر-سخت افزارخيري مهدي9220693

98مهندسي مكانيكدانش طاهريان سيدعلي9220723

7غمهندسي كشاورزي -آبذكراللهي علي9220933

48مهندسي صنايعراشدي مهران9220963

87م كامپيوتر-سخت افزاررشيدي فريد9221303

57م ن-شيمي نساجي وعلوم اليا فرضايي حيدر9221343
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85م ن-شيمي نساجي وعلوم اليا فصفامهر احمد9223333

58مهندسي شيميصمدي اميرمسعود9223413

98مهندسي صنايعطاهري محمد9223553

غغمهندسي صنايعطايفه قنبركرسنگي مهدي9118733

79مهندسي كشاورزي -آبطغياني خوراسگاني سعيد9223643

57فيزيكعابدي موغاري سعيد9223773

78مهندسي مكانيكعباسي مجيد9229063

47مهندسي كشاورزي -آبعراقچي سيدمهدي9223893

89آمار و كاربردهاعسكري هادي9223993

67م ك-مكانيك ماشينهاي كشاورزيعسگري محمد9224013

67م ك-مكانيك ماشينهاي كشاورزيعسگري رناني محمدرسول9224043

89مهندسي مكانيكعطارزاده جوزداني محمدمهدي9224103

47م نساجي - پوشاكعلي زاده عارف9224213

57مهندسي كشاورزي -آبعلي نژاد علي9224223

79مهندسي مكانيكغفاري راد محمدسجاد9224293

99مهندسي مكانيكفاتحي پيكاني ميثم9224403

33مهندسي كشاورزي -آبفاطمي مجاهد سيدكمال الدين9224483

57فيزيكفخرالمباشري علي9224543

غ3رياضيات و كاربردهافردي قهنويه اميرحسين9125403

53م نساجي - پوشاكفرهادي فردين9224653

95م ن-تكنولوژي نساجيفقيه ايماني محمدمهدي9224663

57مهندسي مكانيكفالح تفتي سيدعلي9224673

89مهندسي شيميقاسمي سعيد9224793

99م كامپيوتر-سخت افزارقاسمي معين9224813

79مهندسي شيميقاسمي وينچه حسن9224863

77مهندسي صنايعقدسي مرتضي9224943

66مهندسي شيميقيصري حسام الدين9225073

75مهندسي مكانيكقيصري مهدي9225083

غغمهندسي كشاورزي -آبكاظمي اسفه علي9225193

89م كامپيوتر-سخت افزاركثيري محسن9225273
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45فيزيككرباسي زاده سياوش9225333

99مهندسي صنايعكشميري علي9225483

99مهندسي مكانيككالهدوزان محمدرضا9225543

1010م كامپيوتر-سخت افزاركمالي احسان9225563

67م ن-شيمي نساجي وعلوم اليا فكيان افراز رضا9225593

48مهندسي صنايعكيوانفرد نيما9225623

59م ن-تكنولوژي نساجيگرجي محمد9225633

78مهندسي صنايعمحسني تنكابني نعيم9225953

88مهندسي مكانيكمحمدي اميري مصطفي9226083

17مهندسي كشاورزي -آبمحمدي شيخ شباني سيدصادق9226123

56م ن-تكنولوژي نساجيمرادپور عليرضا9226263

9226333

مرادي پهنه كاليي 
48م كامپيوتر-سخت افزارسيدمحمدحسن

86فيزيكمرادي سمساني محسن9226353

9226383

مرتضوي حبيب ابادي 
غ4م ن-شيمي نساجي وعلوم اليا فسيدمحمدجواد

67م كامپيوتر-سخت افزارمريدي محمدجواد9226463

77مهندسي مكانيكمشتاقيان محمدعلي9226543

78مهندسي مكانيكمشك فروش محمدعلي9226553

108مهندسي مكانيكمشهدي خوراسگاني عارف9226573

58مهندسي كشاورزي -آبمظاهري كوهانستاني مجتبي9226623

67مهندسي شيميمقدس اردبيلي پيمان9226703

7مهندسي مكانيكنادريان جهرمي محمد9228353

59فيزيكنصراصفهاني حسين9227323

610مهندسي مكانيكنصراللهي مهدي9227333

57م نساجي - پوشاكنظري مجيد9227363

108م كامپيوتر-سخت افزارنقوي امين9227403

89مهندسي صنايعنقوي فربد9227423

37مهندسي مكانيكوارثي محمدرضا9228363

1010مهندسي مكانيكواصلي اصفهاني سيدشهاب9227673

66مهندسي شيميوكيلي ارش9227713
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78مهندسي صنايعيزداني جهرمي مهدي9227933

68فيزيكيوسفوند پويا9228003

45م نساجي - پوشاكيوسفي احسان9129313

109مهندسي مكانيكيوسفي ميالد9228023

66سيدعلي حسيني9121533
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