
مبلغ تخفیف اعمال شده ریالمبلغ شهریه ثابتمعدلرشتهنام و نام خانوادگیشماره دانشجوییردیف

17.833,150,000مهندسی معماريهادي زاده قاسم192217003  1,575,000  
18.563,543,750مهندسی معماريایزي زهرا293117002  1,771,875  
19.442,812,500کارشناسی پیوسته حقوقناصح فاطمه393121038  1,406,250  
17.783,543,750مهندسی شهرسازيپس افکند سارا493123001  1,771,875  
18.13,543,750مهندسی عمراننامور مهدي593130022  1,771,875  
18.442,812,500کارشناسی حسابداريیزدانی رضا693151035  1,406,250  
19.232,500,000کارشناسی پیوسته حقوقربانی زینب793221015  1,250,000  
19.12,790,703کارشناسی پیوسته حقوقفدایی مهدیه894121010  1,395,352  
17.683,516,286مهندسی عمرانقلی پور محمد994130007  1,758,143  
19.132,790,703کارشناسی حسابداريفدائی حدیثه1094151011  1,395,352  
18.463,898,125مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترمحمود حصاري1194211002  1,949,063  
17.843,898,125کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردي معماريامیرزاده سحر1294214017  1,949,063  
17.423,720,938کاردانی پیوسته نقشه کشی معماريمدحت بجنورد امیرحسین1394232007  1,860,469  
17.684,287,938مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترشوق علی سعید1495111005  2,143,969  
18.674,287,938کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردي معماريقربانزاده شهال1595114023  2,143,969  
19.424,093,032مهندسی معمارينیازي مقدم شهرزاد1695117012  2,046,516  
18.064,287,938مهندسی تکنولوژي نقشه برداريایزانلو امیر1795118013  2,143,969  
19.313,248,438کارشناسی پیوسته حقوقخالصی علی اکبر1895121007  1,624,219  
17.854,093,032مهندسی کامپیوتر-نرم افزارپورجاوید آریا1995124002  2,046,516  
17.913,906,985کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتراکبري فرشته2095125014  1,953,493  
17.363,906,985کاردانی پیوسته نقشه کشی معماريتیزرو کالته بالی سکینه2195132011  1,953,493  
19.783,403,125کارشناسی ن علمی کاربردي حقوق قضایی-علوم ثبتیایزدي مریم2295133012  1,701,563  
17.264,287,938کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمرانفخرهاشمیان سید روح اله2395137001  2,143,969  
187,604,375کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوترجعفري محسن2495138034  3,802,188  
18.154,287,938مهندسی تکنولوژي مکانیک خودروحاتمی جواد2595141001  2,143,969  
18.527,604,375کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیداودي حمید2695145002  3,802,188  
19.583,248,438کارشناسی حسابداريعلیپور کالته زهرا2795151003  1,624,219  
18.823,403,125کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردي حسابدارياسدي تکتم2895156002  1,701,563  
19.773,248,438مدیریت بازرگانیشهرکی معصومه2995157005  1,624,219  
17.793,100,781کاردانی پیوسته حسابدراي بازرگانی-حسابداريفرزادنیا معصومه3095158008  1,550,391  
18.583,906,985کاردانی پیوسته تاسیسات-تهویه مطبوعحمیدي رضا3195161006  1,953,493  
19.454,287,938کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردي معماريقدیمی طیبه3295214002  2,143,969  
19.417,604,375کارشناسی ارشد مدارهاي مجتمع الکترونیک(مهندسی برق-الکترونیک سابق)معصومی حمید3395239001  3,802,188  
19.577,870,529کارشناسی ارشد حقوق خصوصیدژانگاه فهیمه3496136002  3,935,265  
208,745,031کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوترمهشید صادقی باجگیران3596138020  4,372,516  
208,745,031کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوترمینا ارغوان3696138015  4,372,516  
19.758,745,031کارشناسی ارشد مدارهاي مجتمع الکترونیک(مهندسی برق-الکترونیک سابق)حصاري مهسا3796139001  4,372,516  
18.948,745,031کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکیاسالمی محمد حسین3896145003  4,372,516  
19.438,745,031کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها(مهندسی صنایع-صنایع قدیم)درتومی سید سجاد3996146003  4,372,516  
18.338,745,031کارشنلسی ارشد سازهمهوش جواد4096154013  4,372,516  
19.538,745,031کارشناسی ارشد مهندسی معماريبنی هاشم نازنین4196155022  4,372,516  
19.048,745,031کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهريلطفی مینا4296159007  4,372,516  
19.588,745,031کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکزحمیده سرائی4396164002  4,372,516  
198,745,031کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربرديقشمشمی ایرج هاشم4496165005  4,372,516  


