
رتبه99بهار پایگاهمرکزرتبه99بهار پایگاهمرکز
87.4045ضمیمه امام رضا پردیسانامام رضا پردیسان96.401مالک اشترشاهد
87.4045نورامام صادق95.202الزهراءایثار
87.4045کیوانفرپنبه چی95.003ضمیمه ایثارایثار

87.2048صباخازنی94.804میره ایشهدا
87.0049مهاجرینبقیه اله294.405ضمیمه پردیس 2پردیس 
86.8050سامانامام رضا پردیسان94.206ایمان2پردیس 

86.8050فجرامام صادق94.167ضمیمه کهک کهک 
86.4052سیناامام علی النقی94.008ضمیمه آتیهآتیه

86.4052دانیالنجاتی94.008شهریارامام حسین
86.2054سوم خردادامام رضا93.8410ضمیمه شهید آوینیشهید آوینی
86.2055ضمیمه امام صادقامام صادق93.8011فاطمیهامام حسین

86.2055آزادیچمران93.0012صحتالزهرا
86.2055بهمن22مهدی موعود92.9613قنواتقنوات

86.2055خوراکیانمهدی موعود92.8014شهیدزین الدینامام خمینی
85.8059ضمیمه امام خمینیامام خمینی92.3615ضمیمه خازنیخازنی

85.8059حکمتخازنی92.0016سلمان2پردیس 
85.8059ضمیمه دوازده فروردیندوازده فروردین92.0016بهارمسجدجامع

85.6462وصالمهدی موعود91.8018بوعلیپنبه چی
85.0063اباصالحامام علی النقی91.7019احسانایثار

84.7664گلپایگانیپنبه چی91.6020ضمیمه بقیه الهبقیه اله
84.6065آناامام صادق91.6021قدسشاهد
84.6065دیرضوی91.4022پاسدارانشاهد

84.0067ضمیمه شهدای هفت تیردوازده فروردین91.2823بصیرتامام رضا پردیسان
83.8068صبوریشهدا90.8024دانشامام خمینی

83.0069دوطفالنعبدالهی90.8024ضمیمه پنبه چیپنبه چی
82.8070ضمیمه جعفریهجعفریه90.8026شهروندآتیه

82.6071صفاشهرامام خمینی90.8026نبوتالزهرا
82.6071ضمیمه رضویرضوی90.8026ضمیمه امام علی النقیامام علی النقی

82.2073امینامام علی النقی90.7629رسالتزارعی
81.8074ضمیمه چمرانچمران90.5630ضمیمه مهدی موعودمهدی موعود

81.2075نشاطدوازده فروردین90.0831ضمیمه نجاتینجاتی
81.0076پانزده خردادامام رضا90.0032ضمیمه امام حسن عسگریامام حسن عسگری

80.8077کیمیاعبدالهی90.0032ریحانه النبیشهدا
80.0078فردوسینجاتی90.0032میعادفرقانی

79.8079سالمترضوی89.8035ضمیمه امام حسینامام حسین
75.8080شهیدکلهریجندقیان89.6036ضمیمه شاهدشاهد
75.0081مدرسچمران89.6037ولیعصرنجاتی

74.2882ضمیمه جندقیانجندقیان89.4038انصارامام حسن عسگری
73.4083علویدوازده فروردین89.4038ضمیمه فرقانیفرقانی

73.4083بعثتعبدالهی89.0040ضمیمه شهداشهدا
73.2085عطارانامام خمینی88.6041ضمیمه عبدالهیعبدالهی

72.6086ضمیمه زارعیزارعی88.4842زیتونالزهرا
72.0087ضمیمه امام رضاامام رضا88.2043ضمیمه الزهراالزهرا

65.0088ضمیمه مسجدجامعمسجدجامع88.0044مهدیهشهید آوینی

99نمرات پایش پایگاه ها بهار 



رتبه99تابستان پایگاهمرکزرتبه99تابستان پایگاهمرکز
89.6045ضمیمه فرقانیفرقانی96.401نبوتالزهرا

89.6045بهمن22مهدی موعود95.202فاطمیهامام حسین
89.4047شهیدزین الدینامام خمینی95.003ضمیمه امام حسینامام حسین

89.2048ضمیمه شهید آوینیشهید آوینی95.003قنواتقنوات
88.8049ضمیمه پنبه چیپنبه چی93.805ضمیمه الزهراالزهرا

88.6050ضمیمه مسجدجامعمسجدجامع93.805الزهراءایثار
88.4051انصارامام حسن عسگری93.607شهریارامام حسین

88.4051ضمیمه امام صادقامام صادق93.607رسالتزارعی
87.6053سیناامام علی النقی93.607پاسدارانشاهد

87.4054ضمیمه امام حسن عسگریامام حسن عسگری93.2010شهروندآتیه
87.2055نورامام صادق93.0011صحتالزهرا
87.0056ضمیمه مهدی موعودمهدی موعود93.0011قدسشاهد
87.0056فردوسینجاتی92.8013احسانایثار

86.8058نشاطدوازده فروردین92.8014اباصالحامام علی النقی
86.6059آزادیچمران292.8014ضمیمه پردیس 2پردیس 

85.0060دانشامام خمینی92.6016خوراکیانمهدی موعود
85.0060ضمیمه عبدالهیعبدالهی92.4017ضمیمه شهدای هفت تیردوازده فروردین

84.6062ضمیمه شهداشهدا92.4017مهدیهشهید آوینی
84.0063امینامام علی النقی92.2019زیتونالزهرا

83.8064سامانامام رضا پردیسان92.2019ضمیمه ایثارایثار
83.6065صفاشهرامام خمینی92.2019سلمان2پردیس 

83.6065دوطفالنعبدالهی92.0022بوعلیپنبه چی
83.2067ضمیمه بقیه الهبقیه اله92.0023مهاجرینبقیه اله
82.8068گلپایگانیپنبه چی92.0023میعادفرقانی
82.8068ضمیمه خازنیخازنی92.0023ضمیمه کهک کهک 
82.4070صباخازنی92.0023دانیالنجاتی

80.6071کیمیاعبدالهی91.6027بصیرتامام رضا پردیسان
80.6072مدرسچمران91.6027فجرامام صادق

80.6072صبوریشهدا91.6027ضمیمه شاهدشاهد
80.4074ضمیمه زارعیزارعی91.6027وصالمهدی موعود

79.6075بعثتعبدالهی91.6031ضمیمه امام علی النقیامام علی النقی
79.4076ضمیمه امام رضا پردیسانامام رضا پردیسان91.4032آناامام صادق

78.6077ضمیمه جندقیانجندقیان91.4032میره ایشهدا
78.0078سالمترضوی91.2034کیوانفرپنبه چی

77.8079سوم خردادامام رضا90.8035ریحانه النبیشهدا
77.8080علویدوازده فروردین90.6036ایمان2پردیس 

76.6081ضمیمه امام رضاامام رضا90.6036حکمتخازنی
76.4082شهیدکلهریجندقیان90.6036بهارمسجدجامع

76.2083ضمیمه دوازده فروردیندوازده فروردین90.6039ولیعصرنجاتی
75.6084ضمیمه امام خمینیامام خمینی90.2040ضمیمه آتیهآتیه

75.6084عطارانامام خمینی90.0041ضمیمه جعفریهجعفریه
72.4086ضمیمه چمرانچمران90.0041ضمیمه نجاتینجاتی
69.4087دیرضوی89.8043ضمیمه رضویرضوی
69.2088پانزده خردادامام رضا89.8043مالک اشترشاهد

99نمرات پایش پایگاه ها تابستان 



رتبه99پاییز پایگاهمرکزرتبه99پاییز پایگاهمرکز
88.4043مالک اشترشاهد100.001احسانایثار
88.4043ضمیمه مهدی موعودمهدی موعود98.602ضمیمه ایثارایثار

88.2047ضمیمه آتیهآتیه95.803ضمیمه شهید آوینیشهید آوینی
88.2047سامانامام رضا پردیسان95.604الزهراءایثار

88.0049ضمیمه عبدالهیعبدالهی94.605بصیرتامام رضا پردیسان
87.2850آناامام صادق94.406شهروندآتیه

87.2051دوطفالنعبدالهی93.607فاطمیهامام حسین
87.0052ضمیمه امام حسن عسگریامام حسن عسگری93.408ضمیمه بقیه الهبقیه اله

86.8053گلپایگانیپنبه چی93.209ضمیمه شهدای هفت تیردوازده فروردین
86.6054ولیعصرنجاتی93.0010نبوتالزهرا

85.8055ضمیمه دوازده فروردیندوازده فروردین93.0010مهاجرینبقیه اله
85.3256مدرسچمران93.0010ضمیمه امام علی النقیامام علی النقی

85.0057صبوریشهدا92.9613قدسشاهد
85.0058ضمیمه جعفریهجعفریه92.8014زیتونالزهرا
84.6059ضمیمه فرقانیفرقانی92.4015دانیالنجاتی

83.8860فردوسینجاتی92.2016فجرامام صادق
83.8061انصارامام حسن عسگری92.2016کیوانفرپنبه چی
83.4062خوراکیانمهدی موعود92.0018بوعلیپنبه چی

83.4062حکمتخازنی92.0018بهمن22مهدی موعود
83.4062سالمترضوی91.8020اباصالحامام علی النقی

83.4062سوم خردادامام رضا91.8020شهیدزین الدینامام خمینی
82.2066ضمیمه چمرانچمران91.8022ایمان2پردیس 

82.0067مهدیهشهید آوینی91.6023امینامام علی النقی
81.4068ضمیمه امام رضا پردیسانامام رضا پردیسان91.4024پاسدارانشاهد
80.8069کیمیاعبدالهی91.4024صحتالزهرا

80.4070ضمیمه امام خمینیامام خمینی91.4024دانشامام خمینی
79.8071دیرضوی91.2027میعادفرقانی
79.6072وصالمهدی موعود91.2027صباخازنی
79.6072شهیدکلهریجندقیان91.0029ضمیمه شهداشهدا

78.6074ضمیمه جندقیانجندقیان90.6030ضمیمه پنبه چیپنبه چی
77.6075پانزده خردادامام رضا90.4031ضمیمه امام صادقامام صادق

76.0076ضمیمه زارعیزارعی90.4031آزادیچمران
74.6077ضمیمه الزهراالزهرا90.0033قنواتقنوات
74.6077رسالتزارعی90.0033ضمیمه کهک کهک 
74.4079علویدوازده فروردین90.0033ریحانه النبیشهدا

74.1280ضمیمه رضویرضوی90.0033ضمیمه نجاتینجاتی
73.4081ضمیمه خازنیخازنی89.8037شهریارامام حسین
71.2482عطارانامام خمینی89.8037بهارمسجدجامع

71.0083ضمیمه امام رضاامام رضا89.8037نورامام صادق
67.7684نشاطدوازده فروردین288.8040ضمیمه پردیس 2پردیس 

64.0085میره ایشهدا88.7641سیناامام علی النقی
62.8086ضمیمه مسجدجامعمسجدجامع88.6042ضمیمه شاهدشاهد

61.8087صفاشهرامام خمینی88.4043ضمیمه امام حسینامام حسین
18.0088بعثتعبدالهی88.4043سلمان2پردیس 

99نمرات پایش پایگاه ها پاییز 



رتبه99زمستان پایگاهمرکزرتبه99زمستان پایگاهمرکز
88.0044ضمیمه کهک کهک 96.601کیوانفرپنبه چی

87.8046قدسشاهد96.202پاسدارانشاهد
87.6047شهروندآتیه96.202ضمیمه شهداشهدا

87.6047ضمیمه شاهدشاهد96.004ضمیمه جعفریهجعفریه
87.6049بوعلیپنبه چی96.004میره ایشهدا

87.4050دانشامام خمینی295.206ضمیمه پردیس 2پردیس 
87.4050صبوریشهدا94.807ضمیمه مهدی موعودمهدی موعود
87.4050رسالتزارعی94.408بهارمسجدجامع

87.2053آزادیچمران94.009صحتالزهرا
87.0054سیناامام علی النقی93.6010سلمان2پردیس 

86.8055ضمیمه شهدای هفت تیردوازده فروردین93.4011ضمیمه خازنیخازنی
86.8055اباصالحامام علی النقی93.2012وصالمهدی موعود

86.8055ضمیمه امام صادقامام صادق93.0013ایمان2پردیس 
86.8055پانزده خردادامام رضا93.0013انصارامام حسن عسگری

85.6059نشاطدوازده فروردین92.8015فاطمیهامام حسین
85.4060خوراکیانمهدی موعود92.8015ضمیمه نجاتینجاتی

85.0061ضمیمه رضویرضوی92.4017الزهراءایثار
85.0061ضمیمه امام رضاامام رضا92.4017ضمیمه امام حسینامام حسین

84.8063مهدیهشهید آوینی92.2019ضمیمه بقیه الهبقیه اله
84.0064ضمیمه جندقیانجندقیان92.2019شهریارامام حسین

83.8065ضمیمه فرقانیفرقانی92.0021احسانایثار
83.4066مدرسچمران92.0021زیتونالزهرا
82.8067ضمیمه عبدالهیعبدالهی91.8023نبوتالزهرا

82.2068گلپایگانیپنبه چی91.4024ضمیمه ایثارایثار
82.2069سوم خردادامام رضا91.2025بهمن22مهدی موعود

81.0070سالمترضوی91.0026سامانامام رضا پردیسان
79.6071امینامام علی النقی91.0027ضمیمه پنبه چیپنبه چی

79.6071کیمیاعبدالهی90.6028ولیعصرنجاتی
78.6073ضمیمه الزهراالزهرا90.6028فردوسینجاتی

78.2074ضمیمه دوازده فروردیندوازده فروردین90.6030شهیدزین الدینامام خمینی
77.4075دیرضوی90.6030ضمیمه امام حسن عسگریامام حسن عسگری

77.0076حکمتخازنی90.0032ریحانه النبیشهدا
75.6077دوطفالنعبدالهی90.0032آناامام صادق

72.0078میعادفرقانی89.8034ضمیمه شهید آوینیشهید آوینی
68.8079علویدوازده فروردین89.8034مهاجرینبقیه اله

68.2080صفاشهرامام خمینی89.8034ضمیمه امام علی النقیامام علی النقی
67.6081ضمیمه زارعیزارعی89.6037دانیالنجاتی

65.4082ضمیمه چمرانچمران89.0038بصیرتامام رضا پردیسان
63.4083ضمیمه مسجدجامعمسجدجامع89.0038نورامام صادق

61.2084ضمیمه امام خمینیامام خمینی88.8040صباخازنی
58.2085ضمیمه امام رضا پردیسانامام رضا پردیسان88.6041فجرامام صادق

55.4086شهیدکلهریجندقیان88.2042ضمیمه آتیهآتیه
54.0087بعثتعبدالهی88.0043مالک اشترشاهد
50.6088عطارانامام خمینی88.0044قنواتقنوات

99نمرات پایش پایگاه ها زمستان 


