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1394زهرادالور کوکبيدو پایه0022مکانیک59901001394/08/251287697خالصه فریدون10-8-245-13-1-0-0

11-3-53-12-1-0-0
 خداوردي محمد

ازغندي
1394محمدفر پویانیک پایه0027مکانیک71236.31001394/08/251339950

10-1-134-11-1-0-0
 عدالتیان جواد

شالي
یک پایه0055عمران51025.6701394/08/251462910

 زاده حسن

حسیني
1394حسین سید

11-3-53-12-1-0-0
 خداوردي محمد

ازغندي
یک پایه0133معماري71236.3301394/08/261339950

 مهاجر

کوهستاني
1394ترانه

3-2-22-69-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394علیرضادان وظیفهیک پایه0037برق6912.351001394/08/261369240

3-2-22-69-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394محمدرهقي قاسميدو پایه511عمران6912.35701394/08/261369240

3-2-22-69-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394امیریحیائيدو پایه511معماري6912.35301394/08/261369240

3-2-22-69-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394رضا محمدطهانيیک پایه511مکانیک6912.351001394/08/261369240

1394مهديسرداریانسه پایه0104مکانیک46901001394/08/261404692زاده محمد فرزاد11-4-221-6-1-0-0

1394ساراادیبیاندو پایه0104معماري4690301394/08/261404692زاده محمد فرزاد11-4-221-6-1-0-0

1394آیدینسرانيسه پایه631برق46901001394/08/261404692زاده محمد فرزاد11-4-221-6-1-0-0

1394آرمینجراحيسه پایه445عمران4690701394/08/261404692زاده محمد فرزاد11-4-221-6-1-0-0

6-5-230-16-1-0-0
 قاسم حسن محمد

پور
سه پایه0099برق55501001394/08/261444979

 زاده معمر

طرقبه
1394محمد

6-5-230-16-1-0-0
 قاسم حسن محمد

پور
1394نرگسپور قاسمسه پایه0099معماري5550301394/08/261444979

6-5-230-16-1-0-0
 قاسم حسن محمد

پور
1394حسن محمدپور قاسمیک پایه0099عمران5550701394/08/261444979



6-5-230-16-1-0-0
 قاسم حسن محمد

پور
1394محمددیوانگاهيسه پایه0099مکانیک55501001394/08/261444979

1394جوادشهري فیضيسه پایه0095مکانیک5520.381001394/08/27390744علیخاني رضا1-4-73-1-1-0-0

1394امیرحسینتمجیديسه پایه541برق5520.381001394/08/27390744علیخاني رضا1-4-73-1-1-0-0

1394هاديصالحيسه پایه541معماري5520.38301394/08/27390744علیخاني رضا1-4-73-1-1-0-0

1394مسعودخضرائيسه پایه187برق55131001394/08/271279606بهروز  محمد سید1-1-25-3-1-0-0

1394احسانباتقويسه پایه384مکانیک55131001394/08/271279606بهروز  محمد سید1-1-25-3-1-0-0

1394رضا محمدمبهوتسه پایه384عمران5513701394/08/271279606بهروز  محمد سید1-1-25-3-1-0-0

سه پایه384معماري5513301394/08/271279606بهروز  محمد سید1-1-25-3-1-0-0
 سادات

حسیني
1394فرزانه

1394هانیهنیاء اسمعیلسه پایه0144معماري4453.84301394/08/271284346بهروز  محمد سید11-6-75-18-1-0-0

سه پایه384برق4453.841001394/08/271284346بهروز  محمد سید11-6-75-18-1-0-0
 کیوانلو

شهرستانکي
1394مجتبي

سه پایه384عمران4453.84701394/08/271284346بهروز  محمد سید11-6-75-18-1-0-0
 سیادتي

فرازمند
1394عبدالعلي سید

11-6-143-23-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394منوچهر سیدزلده نقیبسه پایه0175عمران5514701394/08/281147989

11-6-143-23-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394عليقدم جاويسه پایه556برق55141001394/08/281147989

11-6-143-23-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
سه پایه556معماري5514301394/08/281147989

 شجاع

نوخندان
1394معصومه

11-4-226-12-1-0-0
 رئوف ابوذر

فطرت خوش
1394اکبر سیدنوبختیک پایه110مکانیک714281001394/08/281323410

11-4-226-12-1-0-0
 رئوف ابوذر

فطرت خوش
یک پایه110معماري71428301394/08/281323410

 چیتگر

رحیمي
1394امجد

11-4-226-12-1-0-0
 رئوف ابوذر

فطرت خوش
1394تکتمکشاورزدو پایه110برق714281001394/08/281323410

1394هاديکارگرسه پایه427عمران5881.8701394/08/281343047امیني بهمن12-4-48-3-1-0-0



سه پایه0164برق5881.81001394/08/281343047امیني بهمن12-4-48-3-1-0-0
 رحمتي

عنبران
1394حمید

1394حسن امیرحسامیک پایهمکانیک5881.81001394/08/281343047امیني بهمن12-4-48-3-1-0-0

1394گلنازنژاد صادقسه پایهمعماري5881.8301394/08/281343047امیني بهمن12-4-48-3-1-0-0

یک پایه106عمران4554.4701394/08/281456028بهروز  محمد سید2-15-72-27-1-0-0
 رئیسي

ستاري
1394وحید

1394امیرمحموديسه پایه229برق57961001394/08/30575287عبادي رضا2-15-103-10-1-0-0

1394رحیمنیک بهنامیک پایه229مکانیک57961001394/08/30575287عبادي رضا2-15-103-10-1-0-0

1394امینمردانشاهسه پایه206عمران5796701394/08/30575287عبادي رضا2-15-103-10-1-0-0

1394نرگسبقائيدو پایه592معماري5796301394/08/30575287عبادي رضا2-15-103-10-1-0-0

1394محمدرضارادفرسه پایه372مکانیک43501001394/09/021282467خرمي  علي4-13-8-1-1-0-0

1394عليصحافیک پایه336عمران4350701394/09/021282467خرمي  علي4-13-8-1-1-0-0

دو پایه336برق43501001394/09/021282467خرمي  علي4-13-8-1-1-0-0
 قلعه مولوي

ني
1394جواد

1394مسعودبهمنشدو پایه336معماري4350301394/09/021282467خرمي  علي4-13-8-1-1-0-0

11-4-136-7-1-0-0
 سلمان  هادي

زاده
1394مرتضيجمع صاحبیک پایه0008عمران6948701394/09/021359755

11-4-136-7-1-0-0
 سلمان  هادي

زاده
دو پایه0008مکانیک69481001394/09/021359755

 بافندگان

مجاور
1394محمد

11-4-136-7-1-0-0
 سلمان  هادي

زاده
دو پایه0008برق69481001394/09/021359755

 مظلوم

ترشیزي
1394کتایون

11-4-136-7-1-0-0
 سلمان  هادي

زاده
1394رضامیرزایيدو پایه0008معماري6948301394/09/021359755

10-1-166-1-1-0-0
 کاظم  مصطفي

دربان زاده
1394احسانحداديدو پایه0041معماري51088.32301394/09/021455099

10-1-166-1-1-0-0
 کاظم  مصطفي

دربان زاده
1394مصطفيفضائليسه پایه526مکانیک51088.321001394/09/021455099

10-1-166-1-1-0-0
 کاظم  مصطفي

دربان زاده
1394جوادحسنيیک پایه0160عمران51088.32701394/09/021455099



10-1-166-1-1-0-0
 کاظم  مصطفي

دربان زاده
1394محسن محمدعدل محبيسه پایه0160برق51088.321001394/09/021455099

8-3-33-43-1-0-0
  مصطفي

بازرگاني
1394علیرضارحیمي طاهریک پایه274معماري6906.6301394/09/031044301

8-3-33-43-1-0-0
  مصطفي

بازرگاني
1394جوادمقدم سبزهدو پایه284برق6906.61001394/09/031044301

8-3-33-43-1-0-0
  مصطفي

بازرگاني
یک پایه284عمران6906.6701394/09/031044301

 ضابطیان

حسیني
1394محمدشاهین

8-3-33-43-1-0-0
  مصطفي

بازرگاني
1394مهديمقدم مجرائيدو پایه284مکانیک6906.61001394/09/031044301

11-6-143-23-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394امیرامین کیانيسه پایه556مکانیک55141001394/09/031147989

11-6-143-23-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394امیرامین کیانيسه پایه556مکانیک55141001394/09/031147989

11-1-51-42-1-0-0
 غفاریان محمد

مقدم عیدگاهي
یک پایه0106عمران61013701394/09/031350955

 شفاعي

بجستاني
1394علي

یک پایه106مکانیک4554.41001394/09/031456028بهروز  محمد سید2-15-72-27-1-0-0
 زاده خلیل

شیرازي
1394محمدابراهیم

1394رضا محمدریاضيسه پایه106برق4554.41001394/09/031456028بهروز  محمد سید2-15-72-27-1-0-0

سه پایه0126معماري4554.4301394/09/031456028بهروز  محمد سید2-15-72-27-1-0-0
 حق جلیلي

پرست
1394مجید

1394سیروساحمديیک پایه0079عمران5520.38701394/09/04390744علیخاني رضا1-4-73-1-1-0-0

11-6-60-50-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394داریوشطالیيیک پایه563مکانیک7954.81001394/09/041263344

11-6-60-50-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394حسینمقدم بهراميیک پایه236عمران7954.8701394/09/041263344

11-6-60-50-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
1394شهالالرعایا امینیک پایه236معماري7954.8301394/09/041263344

11-6-60-50-1-0-0
 بند عالقه  ملیحه

حسیني
یک پایه236برق7954.81001394/09/041263344

 عرفانیان

کاسب
1394مهدي

سه پایه0104مکانیک4453.841001394/09/041284346بهروز  محمد سید11-6-75-18-1-0-0
 الیجه ژیاني

باف
1394یاسر



7-4-6-54-1-0-0
 علي محمد

فر حقیقي
دو پایه203معماري61047301394/09/041308775

 عطار همتان

باشي
1394نفیسه

11-4-226-12-1-0-0
 رئوف ابوذر

فطرت خوش
1394حسینهدکي زارعيیک پایه205عمران71428701394/09/041323410

1-8-52-9-1-0-0
 برزگر کمال

بفرویي
1394ساراگلستان آتشيدو پایه182معماري61063.5301394/09/041344501

1-8-52-9-1-0-0
 برزگر کمال

بفرویي
یک پایه0133عمران61063.5701394/09/041344501

 ریاضي

مظلومي
1394مسعود

1-8-52-9-1-0-0
 برزگر کمال

بفرویي
1394رضا محمدرضایيیک پایه0128برق61063.51001394/09/041344501

1-8-52-9-1-0-0
 برزگر کمال

بفرویي
یک پایه419مکانیک61063.51001394/09/041344501

 علي کریمي

آباد
1394محمد

11-1-51-42-1-0-0
 غفاریان محمد

مقدم عیدگاهي
یک پایه0016مکانیک610131001394/09/041350955

 هنرمند

ئي شازیله
1394اصغر

11-1-51-42-1-0-0
 غفاریان محمد

مقدم عیدگاهي
دو پایه266معماري61013301394/09/041350955

 جوهري

تیموري
1394سجاد

11-1-51-42-1-0-0
 غفاریان محمد

مقدم عیدگاهي
1394علیرضاآبادي حکمدو پایه358برق610131001394/09/041350955

11-1-2-8-1-0-0
 اصغري مهدي

بجستاني
یک پایه256عمران61075.5231394/09/041433262

 توکلي

نیشابور
1394رضا امیر


