
آمار9638623زارع زردينيعاطفه1

آمار و كاربردها9430643رضائيراضيه2

آمار و كاربردها9539503غالمي پوراهنگراننجمه3

رياضيات و كاربردها9439213كوه كنمينا4

رياضيات و كاربردها9533923ريحاني اشكذريزهرا5

علوم كامپيوتر9435023طالبي نژادمحمدامين6

علوم كامپيوتر9531303دره زرشكيفاطمه7

زمين شناسي9431043رفيعينرگس8

زمين شناسي9546803هاشميسجاد9

زيست شناسي9537993طبيبيانفاطمه10

زيست شناسي9650973ميرشمسيزهرا11

عمومي- زيست شناسي9444013همتيحميده12

زيست شناسي سلولي و مولكولي9545263ميرحسينيشيما13

زيست شناسي سلولي و مولكولي9631893جوركشعليرضا14

زيست فناوري9642723طالبي رضاابادريحانه15

فناوري اطالعات-شيمي9420873احمديزهرا16

شيمي كاربردي9436333عليقيان باغ خندانمنصوره17

شيمي كاربردي9546593وائلياحمد18

شيمي كاربردي9641993صادقيانزهرا19

شيمي محض9426063حاجي بابائياسما20

شيمي محض9543283محموديسيدعلي اكبر21

فيزيك9524043احمديجواد22

هواشناسي- فيزيك9428273خيري حبيب اباديمهدي23

فيزيك اتمي مولكولي9420563ابراهيمي محمداباديمائده24

فيزيك حالت جامد9446493آريانيآهو25
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فيزيك هسته اي9428533درباغي لنبانيويدا26

فقه و حقوق اسالمي9426713حسينيسيدمحمد27

فقه و حقوق اسالمي9527243پورابراهيميمليحه28

تاريخ9545033ميدان دلمحمدجواد29

علوم ورزشي9549413حسيني دربرزيسيدعلي30

علوم زيستي ورزش- علوم ورزشي9447893سميعيدريا31

آب و هواشناسي9420533ابراهيمي زرنديمينا32

جغرافيا9536683شيخيپرنيان33

جغرافيا9626333احمديان كاجيمريم34

جغرافيا و برنامه ريزي شهري9436173علي بيگي بنيزهرا35

حسابداري9437523قاسمي قاسموندسعيد36

حسابداري9534843زعيم حسيني اناريحامد37

حسابداري9646483كرداباديفاطمه38

حقوق9428053خواجويي نژادمجتبي39

حقوق9544523منصوريمهديه40

حقوق9626703استادي مهرجرديساجده41

زبان وادبيات انگليسي9424973توالئيياسمن42

زبان وادبيات انگليسي9528993چارباقرمرجان43

زبان وادبيات انگليسي9630163پوراكبريعادله44

زبان و ادبيات عربي9440063محمدنيامحمدعلي45

زبان و ادبيات عربي9530043حكيم نيامريم46

زبان و ادبيات عربي9626993اسماعيلي نسب كرمانيمطهره47

زبان و ادبيات فارسي9446423نوري احمدآباديفاطمه48

زبان و ادبيات فارسي9529293حاجي محمديزهرا49

علم اطالعات و دانش شناسي9427143حيدريافسانه50

علم اطالعات و دانش شناسي9538113طهوريالهه51

علم اطالعات و دانش شناسي9643563عبوريفاطمه52

برنامه ريزي اجتماعي و تعاون9647933محسن زادهفريبا53



پژوهشگري اجتماعي1صبوحي گلكارزينب54

پژوهشگري اجتماعي9644783فتاحيان كليشادرخيعاطفه55

تعاون و رفاه اجتماعي9535433سعيدجوانزهرا56

پژوهشگري علوم اجتماعي- علوم اجتماعي9438143كاظمي ارپناهيصديقه57

خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي9432103زارعي منوجانزهرا58

تعاون و رفاه اجتماعي- علوم اجتماعي 9438793كريمي منجرموئيحسنعلي59

مردم شناسي- علوم اجتماعي 9425313جعفري سيريزيفائزه60

مددكاري اجتماعي9646773كريمي ماربينيعاطفه61

62
 فاطمه 

السادات
مردم شناسي9544683موسوي

مردم شناسي9643063ظهرابيخشايار63

اقتصاد9636173دهقاني اشكذريفاطمه64

علوم اقتصادي9524633اسدي طالب بيگيفاطمه65

اقتصاد صنعتي- علوم اقتصادي9421093اذريانازاده66

روانشناسي9444323يزداني نجف اباديفائزه67

روانشناسي9542833محرابينسترن68

روانشناسي9634733دادگريگانه69

علوم تربيتي9537203صبريفايزه70

71
 فاطمه 

السادات
علوم تربيتي9650693ميرحسيني

مديريت و برنامه ريزي آموزشي- علوم تربيتي9421273ازاديصفورا72

علوم سياسي9444303يزداني چم حيدريفاطمه73

علوم سياسي9539223عليزاده علي ابادوزيرحميده74

علوم سياسي9636203دهقاني اشكذريميترا75

مديريت بازاريابي9432593سراجوجيهه76

مديريت بازرگاني9423853بهمن يارپريسا77

مديريت بازرگاني9538323عاقلي حاجي اباديمريم78

مديريت بازرگاني9653943زارع سرويساجده79

جهانگردي9626283احمدي علي ابادنگار80

مديريت جهانگردي9422253اماميعادله81



مديريت جهانگردي9536973صادقي شاهدانيحسين82

مديريت صنعتي9425643جواديفاطمه83

مديريت صنعتي9545053ميراتشي يزدي سيده مهشيد84

مديريت صنعتي9639943سلطان اباديعليرضا85

مديريت مالي9437613قانع عزاباديمطهره86

مديريت مالي9542223كوه كنميالد87

مديريت مالي9628193انصاري پادوكحسين88

مهندسي مواد و متالورژي9530253حيدري بندراباديعليرضا89

مهندسي مواد و متالورژي9652373واليتي نجف اباديسعيد90

مهندسي متالورژي- مهندسي مواد و متالورژي9429043دهقان بنادكيسيدمهدي91

مهندسي برق9528803جوانرضا92

مهندسي برق9643723عزيزيمحمدرضا93

الكترونيك- مهندسي برق 9431473زارعسعيد94

قدرت- مهندسي برق 9425383جعفري نجف اباديمحمدرضا95

مخابرات- مهندسي برق 9446883كالنترمحمدآبادندا96

مهندسي شيمي9436563غفوري ورزنهزينب97

مهندسي شيمي9537093صالحيپوريا98

مهندسي شيمي9632533حسن پورسودرجانيفاطمه99

مهندسي صنايع9434563صبوري تفتسپيده100

مهندسي صنايع9540223فالح باغمورتينيالهام101

مهندسي صنايع9652413هاتفيمينا102

مهندسي عمران9436553غفوري فردزهره103

مهندسي عمران9532893رحيميبهنام104

مهندسي عمران9637013رحيمي لنجياميرمحمد105

مهندسي كامپيوتر9633893خالقي رحيميانعلي106

فناوري اطالعات- مهندسي كامپيوتر9441963مهتديانيفائزه107

فناوري اطالعات- مهندسي كامپيوتر9530413خاكيمصطفي108

نرم افزار- مهندسي كامپيوتر9429493دهقانزاده بافقيعباس109



نرم افزار- مهندسي كامپيوتر9543023محمدياميرحسين110

مهندسي معدن9430283رحماني دادنجانيعلي111

مهندسي معدن9500273براتي بلداجيصادق112

مهندسي مكانيك9437293فالمرزمحمدعلي113

مهندسي مكانيك9527673تاديبيعليرضا114

مهندسي مكانيك9632083چاووشي محمديعبدالحسين115

مهندسي نساجي9525843انتظاريزهره116

مهندسي شيمي نساجي- مهندسي نساجي9420903احمدي شيخ شبانيسيده ليال117

مهندسي فناوري نساجي-مهندسي نساجي9429543دهقانيسپيده118

(پوشاك)مهندسي نساجي 9423843بهمن پورنجف اباديمهناز119

حسابداري9642763طالقاني محمداباديفاطمه120

121
 ريحانه 

السادات
حقوق9648653مدرس وامقي

روانشناسي9548383بصيري جهرميمحمد122

روانشناسي9642573صنعتيفاطمه123

زبان وادبيات انگليسي9644643فاتحفرزين124

مديريت بازرگاني9542073كمالي زارچمهال125

مديريت بازرگاني9641673صائبيمحمد126

مهندسي كامپيوتر9527413پورمحمدعلي هدشسعيد127

مهندسي كامپيوتر9651523نشاطيسجاد128

علوم و مهندسي خاك9433483شريعتيفاطمه129

علوم و مهندسي خاك9546153نصيريانمهدي130

مديريت مناطق خشك و بيابان-مهندسي منابع طبيعي9434483صالحي موركانيمعصومه131

محيط زيست _مهندسي منابع طبيعي9429283دهقان منشاديزهرا132

مهندسي طبيعت9652283وحدتي نسبنسترن133

ارتباط تصويري9431233رنجبرناصراباديسعيده134

ارتباط تصويري9532683رامش نژادنيلوفر135

ارتباط تصويري9652013نوري امام زادهمهال136

مهندسي شهرسازي9423413بصري عطارمهال137



مهندسي شهرسازي9531673دهقانفاطمه138

مهندسي شهرسازي9626923اسماعيلي الهه سادات139

مهندسي معماري9540693قاصديمريم140

141
نوشين 

السادات
نقاشي9424643تحويلداري اصفهاني

نقاشي9541433كرباسي عاملنيلوفر142

نقاشي9645913قربان زادهبهاره143


