
نام نامرديف
خوشهرشتهمقطع تحصيليشماره دانشجوخانوادگي

3روانشناسيكارشناسي9536473شمسي پورفاطمه1
3حقوقكارشناسي9544473منتظريمهدي2

4زبان وادبيات انگليسيكارشناسي9527863تمدنسيده نيكي3

4حقوقكارشناسي9545293ميرحسينيفايزه4

5مديريت بازاريابيكارشناسي9432593سراجوجيهه5

اسدي فاطمه6
5علوم اقتصاديكارشناسي9524633طالب بيگي

سيده7
5روانشناسيكارشناسي9525533ال محمدفاطمه

5روانشناسيكارشناسي9542833محرابينسترن8

مهديه9
5حقوقكارشناسي9544743موسويالسادات

طالقاني فاطمه10
5حسابداريكارشناسي9642763محمد آبادي

نوري امام مهال11
5ارتباط تصويريكارشناسي9652013زاده

1الهيات ومعارف اسالميكارشناسي ارشد9624664نيك زرنيكو12

3مهندسي عمرانكارشناسي ارشد9624124جالليزهرا13

3مهندسي صنايعكارشناسي ارشد9624134جالليزهره14

3مديريت كسب و كاركارشناسي ارشد9625064حق بينعاليه15

4زبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد9610724دهقانيهانيه16

ليست اسامي دانشجويان طرح شهراد دانشگاه يزد در سال تحصيلي 98-97



زهرا17
4حسابداريكارشناسي ارشد9624194خاشعيسادات

4شيمي-شيمي تجزيهكارشناسي ارشد9624224دهقان چنارسارا18

محدثه19
مهندسي كامپيوتر- نرم كارشناسي ارشد9624394صابري نژادالسادات

4افزار

جعفري احمد20
4مديريت ماليكارشناسي ارشد9708104ندوشن

4روانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد9724034احمديفاطمه21

4روانشناسي عموميكارشناسي ارشد9725374فالحيپريناز22

خادمي علي اكبر23
5مهندسي عمرانكارشناسي ارشد9609284دستجردي

5علوم تربيتيكارشناسي ارشد9617524فرقانيفائزه24

اصل رزاق فاطمه25
5زبان وادبيات انگليسيكارشناسي ارشد9623964رازقي

5مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد9624044برخورداريالهام26

5برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد9625084مطلب زادهشيوا27

5مهندسي برق - كنترلكارشناسي ارشد9724644دره شيريزهرا28

5علوم سياسيكارشناسي ارشد9725104شيرانيانزهرا29

1زبان و ادبيات فارسيدكتري9601655قانعفاطمه30

دوست فاطمه31
2فيزيك اتمي مولكوليدكتري9444665حسيني

شيري حميده32
2جامعه شناسيدكتري9602365محمدآبادي

2 مهندسي ماليدكتري9602415نيلچيمسلم33



پيري مهديه34
2زبان و ادبيات فارسيدكتري9700685اردكاني

3جامعه شناسيدكتري9602325تيموريفاطمه35

زحمتكش فائزه36
3مهندسي صنايعدكتري9602355سردوراهي

3مديريت بازرگانيدكتري9702895امتيآزاده37
3جامعه شناسيدكتري9702925دانافرفاطمه38

شاهي زهرا39
3مهندسي نساجيدكتري9702955صدرآبادي

3جغرافيا و برنامه ريزي دكتري9703005نوريمحبوبه40

جعفريان سمراد41
4مهندسي صنايعدكتري9400475نمين

4مهندسي مكانيكدكتري9400735دهقانيمحمد42
4فيزيك حالت جامددكتري9401395فرخ بينمجتبي43

سيد44
مجتبي

مروستي 
4مهندسي برقدكتري9401725زاده

محمودآبادعليرضا45
4معماريدكتري9444685ي

حسني سعيد46
4مهندسي معدندكتري9521425صدرآبادي

4جامعه شناسيدكتري9521645زماني مقدممسعود47

4مهندسي معدندكتري9521855طهريآرش48
4علوم و مهندسي دكتري9522465محمدزادهفاطمه49

اميني مسلم50
4مهندسي برق - قدرتدكتري9600375فسخودي

4مديريت بازرگانيدكتري9600635حسينيالهه51
4فيزيك اتمي مولكوليدكتري9600955دهقاني پورمسعود52

دهقاني عارفه53
4 شيمي آليدكتري9600965تفتي

4مهندسي مواد و متالورژيدكتري9601015رضايي شهرپريسا54

4علوم اقتصاديدكتري9601265شاه محمديابوالفضل55



كريمي مرضيه56
4مهندسي صنايعدكتري9601755احمدآبادي

4مديريت و كنترل بياباندكتري9602315بومهفاطمه57
4علوم اقتصاديدكتري9602335جليليانساجده58
4مديريت بازرگانيدكتري9602395فتحيفاطمه59
4مهندسي عمراندكتري9700375اكبرزاغيمهناز60
4مهندسي عمراندكتري9700395الياسيانايمان61
4 حقوق ماليدكتري9700935خداياريپريسا62

مرضيه63
شاكري 
حسين 
آبادي

4علوم اقتصاديدكتري9701425

4مهندسي صنايعدكتري9702035كشاورزمرضيه64

4جامعه شناسيدكتري9702885ابراهيمي نياسعيده65

حاجي زاده مرضيه66
مهندسي كامپيوتر- هوش دكتري9702905طحان

4مصنوعي و رباتيكز

حسيني سيد ابوذر67
مهندسي عمران- راه و دكتري9702915عقدا

4ترابري

4مديريت و كنترل بياباندكتري9702935زمانيالهه68

عسگري ابراهيم69
4علوم و مهندسي آبخيزدكتري9702975حسن

4 مهندسي ماليدكتري9702995نوراحمديمرضيه70

5رياضي كاربرديدكتري9400095اشرفي بافقمهدي71

رضايي فاطمه72
5مهندسي برقدكتري9400815ديندار

5جامعه شناسيدكتري9521235بنيادليلي73

خواجه علي74
5مهندسي مواد و متالورژيدكتري9521465سروي

5مهندسي عمران- سازهدكتري9522445فتح نجاتحامد75

اسدي فاطمه76
مهندسي معدن- استخراج دكتري9600295اورياد

5مواد معدني

5فيزيك حالت جامددكتري9600435اوجيعرفان77



بهاره78
5مديريت بازرگانيدكتري9600555تقويالسادات

5جامعه شناسيدكتري9625185امامعلي زادهحسين79

5مهندسي معدندكتري9625195جعفرپورامير80

شمس فريده81
5جمعيت شناسيدكتري9625225قهفرخي

شهاب82
جغرافيا و برنامه ريزي دكتري9700825حج فروشالدين

5شهري

5شيمي آليدكتري9701235رمضانيزهرا83
5معماريدكتري9701285رهنماحسين84
5علوم و مهندسي آبخيزدكتري9701765عليمراديمهتاب85
5مهندسي معدندكتري9702515يزدانيمسعود86


