
  گروه مدیریت به تفکیک ورودی 1395-96دوم نیمسال دوم سال تحصیلی رتبه های اول و  
       

 رتبه معدل مقطع رشته  نام و نام خانوادگی ورودی ردیف

 اول 19/88 کارشناسی مدیریت مالی محمد حسین اشرفی 92مهر  1

 دوم 19/63 کارشناسی مدیریت مالی شکوفه ستاری 92مهر  2

 اول 19/36 کارشناسی مدیریت مالی کوثر علیرضایی 92بهمن  3

 دوم 18/56 کارشناسی مدیریت مالی طوبی سلیمی ابراهیم سرایی 92بهمن  4

 اول 20 کارشناسی مدیریت مالی محمدرضا بیاتی 93مهر  5

 دوم 19/88 کارشناسی مدیریت مالی صدف طوافیان 93مهر  6

 اول 19/26 کارشناسی مدیریت مالی فائزه طالقانی 93بهمن  7

 دوم 17/16 کارشناسی مدیریت مالی سحر یوسفی 93بهمن  8

 اول 19/72 کارشناسی مدیریت مالی ایسا فتحی 94مهر  9

 دوم 19/42 کارشناسی مدیریت مالی مرتضی رضائی 94مهر  10

 اول 20 کارشناسی مدیریت مالی محمد رضا خرمن دار 94بهمن  11

 دوم 18/64 کارشناسی مدیریت مالی مینا قنبری 94بهمن  12

 اول 19/39 کارشناسی مدیریت مالی عطیه اذکایی 95مهر  13

 دوم 19 کارشناسی مدیریت مالی مریم زدی 95مهر  14

 دوم 19 کارشناسی مدیریت مالی سیده حانیه حسنی 95مهر  15

 اول 17/29 کارشناسی مدیریت صنعتی کوروش ریاحی 92مهر 16

 اول 18/45 کارشناسی مدیریت صنعتی پانتآ کیوانی 92بهمن  17

 اول 19/17 کارشناسی مدیریت صنعتی آیدا تیموری 93مهر  18

 اول 18/25 کارشناسی مدیریت صنعتی محمدعلی آخوندی 93بهمن  19

 اول 19/15 کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی مهدی بهرامی 94بهمن  20

 دوم 18/85 کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی سعیده آهنگران 94بهمن  21

 اول 17 کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی محمد رضا شکری 95مهر  22

 اول 18/68 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی محمد حسین شادی منش 94مهر  23

 دوم 18/36 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی سیده شهره حسینی 94مهر  24

 اول 17/57 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی سونیا قربانپور 94بهمن  25

 اول 17/59 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی زهرا نظری برسری 95مهر  26

 اول 11|19 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی فاطمه آقاجانی لیاولی 95بهمن  27

 دوم 18/22 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی اسماعیل بهرامی 95بهمن  28

 اول 08|18 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی عباس رحمانی 94مهر  29

 دوم 17/70 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی هادی مقدمی 94مهر  30

 


