
 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه رجـاء

 رجاء دانشگاه -مطهری بلوار غربی شمال ضلع -نوروزیان خیابان – قزوین:  آدرس

 120-00177010-01تلفن تماس: 

 www.raja.ac.ir آدرس وب سایت:

 اجتماعیدانشکده علوم  – 79-79سال تحصیلی  اولدانشجویان ممتاز نیمسال 

 رشته
شماره 

 دانشجويي
 رشته مقطع نام و نام خانوادگي

نيمسال 

 ورود

واحد 

گذرانده 

 نيمسال

معدل 

نيمسا

 ل

-حسابداري بازرگاني

 حسابداري

 کاردانی پیوسته گلناز-رضایی فرزاد 350001140
-حسابداری بازرگانی

 حسابداری
350 25 07/03 

 کاردانی پیوسته مرضیه-برزگر 350001121
-حسابداری بازرگانی

 حسابداری
350 22 07/40 

  

 کاردانی پیوسته مریم-اسفندیاری 340001010
-حسابداری بازرگانی

 حسابداری
340 22 00/43 

 کاردانی پیوسته لیال-احمدوندبادامكی 340001110
-حسابداری بازرگانی

 حسابداری
340 07 07/00 

340001021 
-محمدی دستجردی

 مریم
 کاردانی پیوسته

-حسابداری بازرگانی

 حسابداری
340 07 07 

  

 کاردانی پیوسته فاطمه-صالحی 310001021
-حسابداری بازرگانی

 حسابداری
310 07 07/04 

  

 علمي کاربردي حسابداري 

 03/10 03 352 علمی کاربردی حسابداری  کارشناسی ناپیوسته  معصومه-مددخانی 352011015

352011013 
دهشتی کالردهی 

 معصومه
 03/00 03 352 علمی کاربردی حسابداری  کارشناسی ناپیوسته 

352011001 
-پورمرادی جیرندهی

 مریم
 00/37 00 352 علمی کاربردی حسابداری  کارشناسی ناپیوسته 

  

 21 20 340 علمی کاربردی حسابداری  کارشناسی ناپیوسته  سیده فاطمه-پرپینچی 340011110

 03/0 21 340 علمی کاربردی حسابداری  کارشناسی ناپیوسته  شاه محمدی، زهرا 340011013

 00/34 21 340 علمی کاربردی حسابداری  کارشناسی ناپیوسته  فطری،فاطمه 340011010

  

 00/30 07 310 علمی کاربردی حسابداری  کارشناسی ناپیوسته  علیرضا-مالزینل 310011053

  

 07/10 20 350 امور مالی مالیاتی کاردانی ناپیوسته سپیده-اکبری 350111110 امور مالي مالياتي

  

اقتصاد -علوم اقتصادي

 صنعتي 

 کارشناسی پیوسته زهرا-موسی خانی 300411101
اقتصاد -علوم اقتصادی

 صنعتی 
300 03 07/01 

 کارشناسی پیوسته سیدحسین-حسینی 3020411115
اقتصاد -علوم اقتصادی

 صنعتی 
302 22 07/10 
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 رشته
شماره 

 دانشجويي
 رشته مقطع نام و نام خانوادگي

نيمسال 

 ورود

واحد 

گذرانده 

 نيمسال

معدل 

 نيمسال

-علوم اقتصادي 

 اقتصاد پول وبانکداري

 زهرا-راشدی 300401104
کارشناسی 

 پیوسته
 00/31 20 300 اقتصاد پول وبانكداری-علوم اقتصادی 

 ندا-ولی پور 300401010
کارشناسی 

 پیوسته
 07/47 20 300 اقتصاد پول وبانكداری-علوم اقتصادی 

 نرگس-وادی زاده 300401011
کارشناسی 

 پیوسته
 07 00 300 اقتصاد پول وبانكداری-علوم اقتصادی 

  

 زهرا-ملكی 350401101
کارشناسی 

 پیوسته
 00/00 00 350 اقتصاد پول وبانكداری-علوم اقتصادی 

 خدیجه-مالزینلی 350401173
کارشناسی 

 پیوسته
 00/14 21 350 اقتصاد پول وبانكداری-علوم اقتصادی 

350401140 
-فتحی مهدی ابادی

 فاطمه

کارشناسی 

 پیوسته
 07/32 25 350 اقتصاد پول وبانكداری-علوم اقتصادی 

  

تربيت -تربيت بدني

 بدني

 00/04 21 340 تربیت بدنی-تربیت بدنی کاردانی پیوسته زهرا-نوروزی 340101010

 00/21 07 340 تربیت بدنی-تربیت بدنی کاردانی پیوسته مهدیه-برزگری 340101124

 00/0 21 340 تربیت بدنی-تربیت بدنی کاردانی پیوسته سارا-پوردشت 340101100

  

 علوم ورزشي

340421005 
سمیه -حسینی

 السادات

کارشناسی 

 پیوسته
 03/00 21 340 علوم ورزشی

 زهرا-پنجی زاده 340421102
کارشناسی 

 پیوسته
 03/0 21 340 علوم ورزشی

 معصومه-معدندار 340421177
کارشناسی 

 پیوسته
 03/10 21 340 علوم ورزشی

  

3420421112 
-فالحت دار

 امیرحسین

کارشناسی 

 پیوسته
 00/04 21 342 علوم ورزشی
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 رشته
شماره 

 دانشجويي

نام و نام 

 خانوادگي
 رشته مقطع

نيمسال 

 ورود

واحد 

گذرانده 

 نيمسال

معدل 

 نيمسال

-علوم ورزشي

مديريت وبرنامه 

 ريزي تربيت بدني

 مهسا-یكه فالح 352121011
کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
352 21 07/3 

 ناهید-دشتگرد 352121012
کارشناسی 

  ناپیوسته

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
352 25 07/24 

 مرتضوی آهو 3520121112
کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
352 21 07/04 

  

 زینب-خدابنده 340121102
کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
340 00 03/01 

340121020 
-محمدقلیها

 فاطمه

کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
340 00 00/37 

340121021 
-دهقانی نژاد

 حدیثه

کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
340 00 00/00 

  

 الهه-علیجانی 310121021
کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
310 00 00/40 

 تینا-آفرین زاد 310121001
کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
310 00 00/07 

 فرناز-قاسمی 310121015
کارشناسی 

 ناپیوسته 

مدیریت وبرنامه ریزی تربیت -علوم ورزشی

 بدنی
310 21 00/0 

 

 

 

 

 

 


