
خوشهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینام خانوادگینامردیف

1مدیریت بازرگانیدکتريحسینیالهه1

1معماريدکتريمحبیانمصطفی2

1مدیریت مالیدکترينوراحمديمرضیه3

1زبان و ادبیات فارسیدکتريقانعفاطمه4

1مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیدکتريفتحیفاطمه5

1مدیریت مالیدکترينیلچیمسلم6

1مهندسی نساجی- تکنولوژي نساجیدکتريشاهی صدرآباديزهرا7

1مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابیدکتريامتیآزاده8

1جامعه شناسی -جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتريشیري محمدآبادحمیده9

2ریاضی کاربردي - آنالیزعدديدکتريباقري هامانهصفیه10

2مدیریت و کنترل بیاباندکتريعربی علی آبادفهیمه11

2جامعه شناسی -جامعه شناسی اقتصادي و توسعهدکتريتیموريفاطمه12

2علوم اقتصادي- توسعه اقتصاديدکتريشاکري حسین آبادمرضیه13

2مدیریت و کنترل بیاباندکتريزمانیالهه14

2جغرافیا و برنامه ریزي شهريدکترينوريمحبوبه15

2مهندسی صنایعدکترياکبري کاسگريمریم16

2مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی (رباتیک)دکتريحاجی زاده طحانمرضیه17

3مهندسی مواد و متالورژيدکتريرضایی شهرضاپریسا18

3جامعه شناسی -جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتريابراهیمی نیاسعیده19

3مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي دکتريپورجعفري صدرآبادمهدیه20

3مهندسی صنایعدکتريزحمتکش سردوراهیفائزه21

3جمعیت شناسیدکتريصباغچیمرجان22

3علوم اقتصادي- توسعه اقتصاديدکتريشاه محمدي مهرجرديابوالفضل23

3علوم و مهندسی آبخیزداريدکتريعسگري حسنکلوابراهیم24

3جامعه شناسی -جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتريهاشمی خواهزینب25

3جامعه شناسی -جامعه شناسی اقتصادي و توسعهدکتريدانافرفاطمه26

3مهندسی صنایعدکتريکریمی احمدآباديمرضیه27

4مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی (رباتیک)دکتريمحمدکریمینعیمه28

4مدیریت و کنترل بیاباندکتريبومهفاطمه29

4مهندسی برق - قدرتدکتريامینی فسخوديمسلم30

4مدیریت مالیدکتريخدایاريپریسا31

4جمعیت شناسیدکتريصباغچیمریم32

4شیمی آلیدکتريرمضانیزهرا33
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4علوم و مهندسی آبخیزداريدکتريپرویزيسارا34

4جامعه شناسی -جامعه شناسی اقتصادي و توسعهدکتريفلک الدینزهرا35

4شیمی تجزیهدکتريعلیزادهزهرا36

4مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی (رباتیک)دکتريزارع مهرجرديفاطمه37

4جغرافیا و برنامه ریزي شهريدکتريحج فروششهاب الدین38

4جامعه شناسی -جامعه شناسی اقتصادي و توسعهدکتريبهارلوئیمریم39

5مهندسی برق - قدرتدکتريموسوي بفروییسید مرتضی40

5جمعیت شناسیدکتريشمس قهفرخیفریده41

5مدیریت و کنترل بیاباندکتريبرزگري دهجودیعه42

5علوم و مهندسی آبخیزداريدکتريعلیمراديمهتاب43

5مهندسی مواد و متالورژيدکتريمیرحسینیسیدحسین44

5مهندسی عمران- سازهدکتريدهشیري زادهمژده45

5شیمی تجزیهدکتريدهقانی سلطانیمریم46

1علوم قرآنی- تفسیر قرآن مجیدکارشناسی ارشدقریشی نسبفائزه السادات47

2مهندسی عمران- راه و ترابريکارشناسی ارشدغفوري فردزهره48

2مهندسی صنایع- بهینه سازي سیستم هاکارشناسی ارشدفالح باغمورتینیالهام49

3شیمی آلیکارشناسی ارشدچاپ زادهعلیرضا50

3نقاشیکارشناسی ارشدفتحی پناهسیدحسین51

4مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشدموسويپریسا52

4مهندسی مکانیک- طراحی کاربرديکارشناسی ارشدصادقیان صادق آبادامین53

4مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشدایران منشمهناز54

4مددکاري اجتماعیکارشناسی ارشدصبوحی گلکارزینب55

4مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیکارشناسی ارشدنوحیمصطفی56

5جامعه شناسیکارشناسی ارشدموسويفاطمه السادات57

1مهندسی صنایعکارشناسیزارعپریسا58

1مهندسی کامپیوترکارشناسیخالقی رحیمیانعلی59

1زیست فناوريکارشناسیناطقیامیر حسین60

4حقوقکارشناسیبخشیانمحمد61

5حقوقکارشناسیمنتظريحامده السادات62

5مهندسی برقکارشناسیابوالحسنی جمالفرهاد63

5روانشناسیکارشناسیصنعتیفاطمه64

5حقوقکارشناسیعابدین زادهشهروز65


