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117.3عامري پيام9334973مديريت صنعتي

216.8بهشتي نژاد منصوره9323063مديريت صنعتي

316.5نصيري مهرداد9342393مديريت صنعتي

119.5فخرزاد حديث9345263مديريت بازرگاني

218.6منتي گاوكش ناهيد9340963مديريت بازرگاني

318.6شيرين مريم9333543مديريت بازرگاني

117.9دشتي رحمت ابادي فاطمه9328013اقتصاد صنعتي-علوم اقتصادي

217.2هاشمي زاده فاطمه9342983اقتصاد صنعتي-علوم اقتصادي

317.1سلطاني محمدي سحر9332163اقتصاد صنعتي-علوم اقتصادي

119مومني علي9341353جغرافيا و برنامه ريزي شهري

218حاتمي الوقره انيسه9325333جغرافيا و برنامه ريزي شهري

317.2عباسيان فاطمه9335073جغرافيا و برنامه ريزي شهري

117.7رحيمي علي9329353جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

216.7عزيزي بهزادفرخ سجاد9335323جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

315.6مالئي مقبلي محمدعلي9340713جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

118صانعي نسيم9333923آب و هواشناسي

218خسروي بالدي راضيه9327173آب و هواشناسي

317.6مغاني رحيمي فريبا9340523آب و هواشناسي

116.9دهشيري عليه9328163تاريخ

216.6جهاني جوانمردي عليرضا9325173تاريخ

316.4نافه كشان فرد سكينه9342113تاريخ

119احمدي جوزمي فاطمه9320303مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 

218.6تكليفي زهرا9324093مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 

318.3زارع زرديني فاطمه9331043مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي 

118.3گلنارباجگاني فاطمه9338923روانشناسي عمومي

218.3فالحي پري ناز9336693روانشناسي عمومي
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318.2يغمائي زهرا9343253روانشناسي عمومي

119.2موسوي سيده خديجه9341153علم اطالعات و دانش شناسي

219معروفي مليحه9340473علم اطالعات و دانش شناسي

317.8آژ مريم9320573علم اطالعات و دانش شناسي

118.1ياوري مهرناز9343163فقه و حقوق اسالمي

218كارزاري زهرا9337533فقه و حقوق اسالمي

317.9ميرسيدي تفت مريم السادات9341863فقه و حقوق اسالمي

119.8صمدي شاه اباد فاطمه9334263حقوق

219.2خواجه خليلي ندا9327353حقوق

319مزيدي طوبي9340143حقوق

117.2شرعياتي وزيري ليال9332873تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 

217.1حسيني فتح ابادي هانيه السادات9326183تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 

316.8بزرگي فيني زهرا9322823تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 

118.5قرقچيان زهرا9337293مردم شناسي- علوم اجتماعي 

217.3عابدي محمداباد زهرا9334813مردم شناسي- علوم اجتماعي 

316.5قانع مخلصوني زهرا9337123مردم شناسي- علوم اجتماعي 

118.4پارسي پور نگار9323343پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي

216.9حسيني نسب منيره السادات9326313پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي

316.7شجاعي واجناني نيلوفر9332843پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي

118.5اميني زهرا9321883خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي

217.9طالبي كهدوئي افسانه9334423خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي

317.8ابوئي مهريزي زهراالسادات9320103خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي

118.1شيرانيان زهرا9333493علوم سياسي

217.5يوسفي گورتي حسين9343353علوم سياسي

317.4دستجردي فروزنده9327873علوم سياسي

118.1حميدوند امين9353833علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي

217.6جعفري نجف ابادي زهرا9353773علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي

317.5نبي پورشوركي محمد9354213علوم زيستي ورزش-علوم ورزشي

118.6رضائيان زاده زهرا9329863حسابداري

218.3تقيان عماني الهه9324083حسابداري
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317.6مميزي سعيده9340863حسابداري

117.8فالح مهرجردي فاطمه9336613مديريت جهانگردي

217.4شاه محمدي الهام9332653مديريت جهانگردي

316.9ازادي محمدرضا9320563مديريت جهانگردي

118.7دهقان بنادكي فاطمه9328223مديريت مالي

218.6عقيلي سيدعلي9335563مديريت مالي

317.3باقري فهرجي مائده9322513مديريت مالي

118.7رايگا فريده9329123مديريت بازاريابي

218.4فرقاني اله ابادي فهيمه9336423مديريت بازاريابي

317.9محمودي پندري محمدصالح9339683مديريت بازاريابي

116.1شيرمحمدي بهادران فاطمه9333523زبان و ادبيات فارسي

216وهاب سميرا9342873زبان و ادبيات فارسي

315.9نظري زهرا9342453زبان و ادبيات فارسي

117.9گلشن زهرا9338903زبان وادبيات انگليسي

217.4اوليا زهرا9322143زبان وادبيات انگليسي

317.2خاتمي فرزاد9326753زبان وادبيات انگليسي

118.9هاشم بيكي زهرا9342923زبان و ادبيات عربي

218.4احمدپورمباركه الهام9320223زبان و ادبيات عربي

318.4موسوي ندوشن مهديه9341293زبان و ادبيات عربي

115.7جعفري جزه عاطفه9324553شيمي محض

215قاسمي زهرا9336863شيمي محض

314.8قرباني اقبالغي معصومه9337193شيمي محض

115.5عزيزي فاطمه9335283شيمي كاربردي

215.4صالحي رزوه زهرا9333873شيمي كاربردي

314.9طالبي شوركي عارفه9334413شيمي كاربردي

115.8جوكار فاطمه9325093فناوري اطالعات-شيمي

215.6اعرابي اردكاني حامد9321083فناوري اطالعات-شيمي

315.6جانقربان فاطمه9324343فناوري اطالعات-شيمي

117شجاعي سعيده9332813فيزيك هسته اي

216.3عرب جعفري محمدابادي پريسا9335233فيزيك هسته اي
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316خوش خبراسيكوئي مژگان9327463فيزيك هسته اي

115.6حسيني سيدابوالقاسم9325943فيزيك حالت جامد

214.9مهرايين علي9341493فيزيك حالت جامد

314.5قاسمي سحر9336883فيزيك حالت جامد

116شياسي زهرا9333353فيزيك اتمي مولكولي

215.9شاطريان محمدي حوريه9332523فيزيك اتمي مولكولي

314.6جاللي حبيب ابادي محمد9324793فيزيك اتمي مولكولي

116.4نجفي مريم9342203هواشناسي- فيزيك 

214.6هدائي منصوره9343023هواشناسي- فيزيك 

314حقيقي مفردجغداني پروانه9326393هواشناسي- فيزيك 

116.2مجيري خوزاني عطيه9339213زمين شناسي

215.9كريمي عقدا فاطمه9338263زمين شناسي

315.6كاوه چلچه نگين9337833زمين شناسي

116.6شتابي فرزانه9332803عمومي_زيست شناسي

216.2فالح زاده ابرقوئي محبوبه9336583عمومي_زيست شناسي

316سبيعي شهال9331743عمومي_زيست شناسي

116.7كردابادي محمدجواد9337903آمار و كاربردها

216نظري رويا9342443آمار و كاربردها

315.9صلبوخ فاطمه9334193آمار و كاربردها

115.1فتوحي بافقي الهام9336193علوم كامپيوتر

214.9هزار فاطمه9343043علوم كامپيوتر

314.8حج فروش عطيه9325603علوم كامپيوتر

116كدخدائي اليادراني مينا9337873رياضيات و كاربردها

215.2حسيني فرادنبه حسين9326193رياضيات و كاربردها

314.6فتحي فرشته9336163رياضيات و كاربردها

119.1جعفري عليرضا9324503مهندسي عمران

217.8دهقان نيري سهيل9328603مهندسي عمران

317.4زراعتي شمس ابادي محمد9331323مهندسي عمران

118رحيمي مريم9329363مهندسي صنايع

218مقيمي فيروزاباد فاطمه9340613مهندسي صنايع
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317.8يغمائي مژده9343273مهندسي صنايع

117.7شمسي محمد9333243مهندسي معدن

216.8عليپور مسعود9335693مهندسي معدن

315.9عيدي محمد9335813مهندسي معدن

117.8شكوري دهاقاني مصطفي9333193متالورژي صنعتي-مهندسي مواد

217.2كريم پور محسن9338003متالورژي صنعتي-مهندسي مواد

316.4بهمردي شريف اباد برديا9323083متالورژي صنعتي-مهندسي مواد

316.4عزيزي احمداباد حميد9335293متالورژي صنعتي-مهندسي مواد

119.4شيراني محمدجواد9333473مهندسي برق

218.6رضاپورسرمستاني منيژه9329873مهندسي برق

318.3سلطاني شايان9332063مهندسي برق

116.2يوسفيان شهرضا ناهيد9343373نرم افزار- مهندسي كامپيوتر 

216.1عامري بافقي اميرعلي9334983نرم افزار- مهندسي كامپيوتر 

315.8احمدي چليچه ركسانا9320353نرم افزار- مهندسي كامپيوتر 

116.9گرامي فرزانه9338763فناوري اطالعات-مهندسي كامپيوتر

216.6رضائي صدرابادي زينب9329743فناوري اطالعات-مهندسي كامپيوتر

316اتشكران خوزاني مژگان9320183فناوري اطالعات-مهندسي كامپيوتر

115.9رحماني پريسا9329263مهندسي منسوجات صنعتي-مهندسي نساجي

214.1موقتيان دل آرام9318383مهندسي منسوجات صنعتي-مهندسي نساجي

314منتظر نسرين9340893مهندسي منسوجات صنعتي-مهندسي نساجي

115.5حيدري دستنائي علي9326703مهندسي فناوري نساجي-مهندسي نساجي

215.4اسماعيلي نيسياني نجمه9320953مهندسي فناوري نساجي-مهندسي نساجي

314.1سليمي اذرخواراني زهرا9332313مهندسي فناوري نساجي-مهندسي نساجي

115.3مهرآرا مهديه9338863مهندسي الياف-مهندسي نساجي

215حقيقت بروجني فاطمه9326383مهندسي الياف-مهندسي نساجي

314.3ميرممتاز شهرزادسادات9341933مهندسي الياف-مهندسي نساجي

118.8امجدي منش حسين9321693مهندسي مكانيك

218.7ابوئي مهريزي مجتبي9320133مهندسي مكانيك

317.9كريمي بنادكوكي زهره9338213مهندسي مكانيك

118.3علي محمدي فاطمه9352633مهندسي شيمي
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217.5كاظمي محمد9337683مهندسي شيمي

317.1معتمدي ساغر9340433مهندسي شيمي

115.3دهقان چناري زهرا9328293مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي

215.2مطرقي فاطمه9340353مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي

314.2دهقانپورفراشاه راحله9328663مرتع و آبخيزداري-مهندسي منابع طبيعي

116.8كريمي عقدا نجمه9338273محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

215.8كاظمي دهقي زهرا9337713محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

315.7خدادادسريزدي هانيه9327053محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي

117.2حسيني صباغ فاطمه السادات9326173مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي

215.9مسلمي اميراني سمانه9340233مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي

315.5دهشيري مريم9328173مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي

115.9شيخ عليشاهي نجمه9333413علوم و مهندسي خاك

215.7انتظاري مريم9322003علوم و مهندسي خاك

315.6رفيعي عقدا زهرا9330133علوم و مهندسي خاك

118عليجان زاده زهرا9335703مهندسي معماري

217.9حبيبي فرشته9325563مهندسي معماري

317.8جوقه ساالر سعيده9325053مهندسي معماري

118.3سعادت فاطمه9331933مهندسي شهرسازي

218.3اخوندزرديني مصطفي9320463مهندسي شهرسازي

318اميريوسفي مهرنوش9321843مهندسي شهرسازي

318كريمي فاطمه9338153مهندسي شهرسازي

118.6صالحي الهام9353973نقاشي عمومي- نقاشي

218.2ابيارپور عاطفه9353663نقاشي عمومي- نقاشي

317.6علي عسكري سهيالالسادات9354043نقاشي عمومي- نقاشي


