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بخش فيزیك ذرات بنيادي827641.25پاك طينت مهدي آباديسعيد

بخش ریاضيات محض474522.5دوازبيژن 

بخش شيمی تجزیه43426.2مظ لوم  اردکانیمحمد

بخش شيمی تجزیه34341.2زارع حميد رضا

بخش شيمی تجزیه33321.5دادفرنياشایسته  خانم

بخش شيمی تجزیه34322.2حاجی شعبانی یزديعلی محمد

بهينه سازي سيستم ها-بخش صنایع333013.25مصط فائی پورعلی

بخش شيمی آلی29285.75ميرجليلیبی بی فاط مه 

بخش شيمی فيزیك262610نمازیان منصور

بخش شيمی آلی25243.75عبداللهی علی بيكمحمد

بخش شيمی تجزیه24231.5بنویديعلی

بخش شيمی آلی23222.75جعفري نجف آباديعباسعلی

تحليل سيستم- بخش صنایع22228.5زارع مهرجرديیحيی

بخش شيمی آلی22221.75تمدن فاط مه  صغرا

بخش فيزیك اتمی مولکولی22219.5توسلیمحمد کاظ م 

استخراج-بخش مهندسی معدن232112فاتحی مرجیمحمد

بخش فيزیك اتمی مولکولی20198.5بهجت عباس 

بخش علوم کامپيوتر18178.5هوشمنداصل محمدرضا

اکتشاف-بخش مهندسی معدن16157.5قربانیاحمد

بخش شيمی نساجی16155.13حاجیامين الدین

تبدیل انرژي-بخش مکانيك17157دهقان علی اکبر

کيفيت و بهره وري- بخش صنایع15154.3فالح نژادمحمد صابر

مخابرات- بخش برق15154.5ابوئیجمشيد

بخش شيمی آلی15141.5کریمی زارچیمحمدعلی

بخش ریاضيات محض15146عليخانیسعيد

بهينه سازي سيستم ها-بخش صنایع14142.25حسينی نسب حسن 

بخش مهندسی شيمی و پليمر13135فضائلی پورمحمد حسن

مخابرات- بخش برق13133.5تدین تفتعلی اکبر

مخابرات- بخش برق13133.5صادقیمحمد تقی

بخش شيمی نساجی13133.13تقی دستجرديرویا

بخش ریاضيات محض13134.5ایرانمنش محمد علی

استخراج-بخش مهندسی معدن13126.5غالم نژادجواد

بخش ریاضيات کاربردي13125.25بریدلقمانیقاسم 

بخش شيمی معدنی13123.75وفازاده رسول 

دیناميك و کنترل- بخش مکانيك13124.36ابراهيمیسعيد

بخش آمار12124ترابیحمزه 

بخش فيزیك ذرات بنيادي13124.25موسوي نژادسيدمحمد

مخابرات- بخش برق12123موحديمسعود
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بهينه سازي سيستم ها-بخش صنایع12121.25صادقيه احمد

بخش علم اطالعات و دانش شناسی11115حاضري بغدادآباديافسانه 

بخش زبان و ادبيات انگليسی11115.5عالمیحميد

بخش ریاضيات محض12114.5انوریه سيدمحمد

بخش زیست شناسی12114.38حيدريمحمد مهدي

مخابرات- بخش برق11112.5ميرجليلیقاسم 

سازه -بخش عمران11114.5اسالمی حسن آباديابوالفضل

بخش علوم کامپيوتر11114.5فرشیمحمد

بخش فيزیك ذرات بنيادي11112.75ميرجليلیابوالفضل 

مخابرات- بخش برق11112.5ابوطالبیحميدرضا

سازه -بخش عمران10104احمدي ندوشنبهروز

بخش زمين شناسی10105رشيدي شریف آبادکوروش

متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد10103قاسمی بنادکوکیسيدصادق 

تبدیل انرژي-بخش مکانيك10102.5فقيه خراسانیاحمد رضا

بخش آمار11104دولتیعلی

دیناميك و کنترل- بخش مکانيك10102.36بزرگ  حسين آباديسيدمحمد

کيفيت و بهره وري- بخش صنایع11102.8اولياءمحمد صالح 

بخش شيمی نساجی10101.63بيدکیسيدمنصور

بخش فناوري اطالعات10104صرام مهدي آقا

متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد11104حسنیسعيد

بخش فيزیك هسته اي10103.75اسالمی کالنتريمحمد

بخش هوش مصنوعی991.8درهمیولی

استخراج-بخش مهندسی معدن1095یار احمدي بافقیعليرضا

بخش فيزیك اتمی مولکولی1093.5برهانی زرنديمحمود

بخش آمار992.5محموديعيسی

بخش مرتع و آبخيزداري1093.21اختصاصیمحمد رضا

بخش شيمی نساجی991.13خواجه مهریزيمحمد

مخابرات- بخش برق1092.5نخ  کش منصور

بخش شيمی معدنی991.25گرجیعليرضا

بهينه سازي سيستم ها-بخش صنایع1192فخرزادمحمد باقر

قدرت-بخش برق992.56صدیقی انارکیعليرضا

بخش آمار1093.5جعفري خسروآباديعلی اکبر

بخش مرتع و آبخيزداري992.21اسدي زارچمحمدامين

بخش زیست شناسی992.38خاتمیمهري

مخابرات- بخش برق991.5ابوطالبیوحيد

کيفيت و بهره وري- بخش صنایع991.3شيشه بريداود

ژئوتکنيك و راه- بخش عمران993.67خبيريمحمد مهدي

بخش شيمی آلی991امراللهی بيوکیمحمد علی



_hنام خانوادگي استادنام استاد newH_ oldKگروه پژوهشي

بخش شيمی نساجی1092.13حسن زاده مقدم اباتريمهدي 

بخش هوش مصنوعی881.3قاسم زاده محمد

سازه -بخش عمران883رحيمی بندرآباديحسينعلی

بخش ریاضيات کاربردي882.25حيدريمحمد

بخش زیست شناسی881.88صباغ شرف آباديسيد کاظم

دیناميك و کنترل- بخش مکانيك881.36مزیديعباس

بخش شيمی فيزیك982نورباال تفتیمحمد رضا

مخابرات- بخش برق881سعادت رضا

دیناميك و کنترل- بخش مکانيك982.36رفيعيان  سيچانیمنصور

جامدات و ساخت- بخش مکانيك882.31فتوحی فيروز آبادعليرضا

بخش مرتع و آبخيزداري881.71ملکی نژادحسين 

قدرت-بخش برق882.06تودجیحميد رضا

بهينه سازي سيستم ها-بخش صنایع881خادمی زارع حسن 

مخابرات- بخش برق881ارجمنديحميدرضا

گروه معارف اسالمی885اسماعيل پورمهدي

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی772.75قاسمی سعادت آباديسميه

پوشاك- بخش نساجی773پيونديپدرام

پوشاك- بخش نساجی874ودودمرتضی

بخش مردم شناسی773سعيدي مدنیسيدمحسن 

الکترونيك و کنترل- بخش برق873.5ميروکيلیعلی

بخش روانشناسی772.17بخشایش عليرضا

بخش زمين شناسی773.5ترابی کاوهمهدي

بخش مهندسی شيمی و پليمر772انتظاممهدي

جامدات و ساخت- بخش مکانيك771.81عزیزي تفتیروح اله

بخش فناوري نساجی873.5ميرجليلیسيدعباس 

قدرت-بخش برق771.56جهانبانی اردکانیفاطمه

جامدات و ساخت- بخش مکانيك872.81دشتی رحمت آبادياصغر

بخش مهندسی نرم افزار772زارع بيدکیعلی محمد

مخابرات- بخش برق871.5سعيدي سوركحميد

بخش مهندسی نرم افزار772ظریف زادهسجاد

بخش ریاضيات محض771.5مظ اهري تهرانیحميد

مخابرات- بخش برق871.5زینل پور یزديزلفا

بخش هوش مصنوعی871.8رضائيانمهدي

زیستبخش محيط773نژاد کورکیفرهاد

زیستبخش محيط773مصلح  آرانیاصغر

بخش زمين شناسی874.5اميري امرائیوهاب

بخش مدیریت صنعتی772.25ميرغفوريسيد حبيب اله

بخش زیست شناسی771.38مشتاقيون سيدمحمد
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تبدیل انرژي-بخش مکانيك872کالنترولی

بخش فيزیك حالت جامد771.5مختاريحسين 

بخش شيمی معدنی871.5دهقانی فيروزآبادياحمد علی

مخابرات- بخش برق871.5حيدريعباسعلی

تحليل سيستم- بخش صنایع771شخصی نيائیمجيد

بخش شيمی فيزیك771کمالوندمحمد

تحليل سيستم- بخش صنایع771لط فیمحمدمهدي

بخش ریاضيات کاربردي771.75دالور خلفیعلی

متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد771.5مشرقیعليرضا

بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی764عباسی بافقیحميد

بخش جامعه شناسی763.5کالته ساداتیاحمد

بخش ریاضيات محض661مشتاقيون سيدمحمد

برنامه ریزي محيطی-بخش جغرافيا764روستاایمان

بخش زبان و ادبيات انگليسی663فضيلت  فرعلی محمد

بخش مدیریت صنعتی661.75زارع احمد آباديحبيب

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی662.25مختاريمحمدحسين

بخش فناوري نساجی662علمدار یزديعلی اصغر

بخش زمين شناسی663کارگران بافقیفریبا

بخش فناوري اطالعات662ادیب  نيافضل اله

بخش مدیریت صنعتی863.75حسينی بامکانسيدمجتبی

متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد661نوري خضرآبادمحسن

بخش آمار661ذاکرزاده فروشانیحجت اهلل

بخش هوش مصنوعی661لطيف علی محمد

بخش شيمی نساجی761.5توانائیمحمد علی

قدرت-بخش برق661.06ميرزائیاحمد

بخش فيزیك حالت جامد661خواجه امينيانمحسن

بخش فيزیك حالت جامد661صادق زاده محمد علی

تبدیل انرژي-بخش مکانيك761.5سفيدمحمد

بخش مهندسی نرم افزار661.5زارع چاهوکیمحمد علی

مخابرات- بخش برق661آقا بزرگی صحافمسعود رضا

بخش زبان و ادبيات انگليسی663رضائیمحمد جواد

متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد762سيف الدینیامير

بخش آمار661روزگاررسول

قدرت-بخش برق661.06دامکی علی آبادعلی اکبر

مخابرات- بخش برق661الحسينی المدرسيی س سيد محمد تقی

بخش فيزیك حالت جامد661حکيمی بغداد آباديمحسن

بخش ریاضيات محض661قدیري هراتیمنصور

بخش هوش مصنوعی661یزدیان دهکرديمهدي
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بخش فيزیك حالت جامد762زارع بيدکیحکيمه

الکترونيك و کنترل- بخش برق662ابوئیعلی

بخش حسابداري و مالی662.75فریدداریوش 

بخش مهندسی شيمی و پليمر661.5رجبی هامانهمهدي

تبدیل انرژي-بخش مکانيك661پيرزاي خبازينوید

بخش مهندسی شيمی و پليمر661.5توکلمسلم 

بخش تعاون و رفاه اجتماعی552.5افشانیسيد عليرضا

بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی552.5فالح  یخدانیحميد رضا

بخش مدیریت بازرگانی552رجبی پورميبديعليرضا

بخش زبان و ادبيات انگليسی653.5مزدایسناگلنار

استخراج-بخش مهندسی معدن552دهقان سيمکانیرضا

بخش حسابداري و مالی552.25برزگري خانقاه جمال 

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی652.75سودائی زاده حميد

مخابرات- بخش برق752قانعی یخدان حسين 

جامدات و ساخت- بخش مکانيك551شفيعیعليرضا

بخش فيزیك حالت جامد551استواريفاطمه

بخش مدیریت صنعتی551.25زنجيرچیسيد محمود

بخش ریاضيات محض551مدرس  مصدق سيدمحمد صادق 

جامدات و ساخت- بخش مکانيك651.81خداداد سریزديمحمود

بخش فيزیك اتمی مولکولی651.5شریفيانمهدي

بخش مدیریت بازرگانی552سعيدا اردکانیسعيد

آب-بخش عمران552.25امانيان نصرت اهلل 

سازه -بخش عمران551.5اسعديآزیتا

بخش شيمی معدنی551حاجيانربابه

بخش ریاضيات محض551احمدي زندمحمد رضا

اکتشاف-بخش مهندسی معدن652.5محمدتراب فرهاد

بخش روانشناسی551.17دهقانیفهيمه

دیناميك و کنترل- بخش مکانيك551جليلی بهاباديمحمد مهدي

بخش روانشناسی652.17صالح زاده ابرقوئیمریم

بخش مرتع و آبخيزداري441حسينیسيد زین العابدین

بخش فيزیك اتمی مولکولی541.5حدادمحمد علی

الکترونيك و کنترل- بخش برق441مفتخرزادهعلی

بخش جامعه شناسی441.5زارع  شاه آبادياکبر

بخش مهندسی شيمی و پليمر441محمدميرزائی بافقیمحمد علی

بخش مدیریت صنعتی441عندليب اردکانیداود

بخش علوم کامپيوتر441شاهزاده فاضلیسيدابوالفضل 

بخش زیست شناسی642فالحتی مروستعلی

بخش شيمی نساجی441شرزه ئیمریم
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متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد441مشرفی فرمسعود

بخش ریاضيات محض441فاتحی نيامهدي

بخش مردم شناسی441.5عسکري ندوشنعباس

اکتشاف-بخش مهندسی معدن441حسين مرشديامين

بخش روانشناسی541.67زارعی محمود آباديحسن

بخش فيزیك ذرات بنيادي441رضائیزهرا

بخش آمار441ميرحسينی ابرندآباديسيدمحسن 

اکتشاف-بخش مهندسی معدن441انصاريعبدالحميد

بخش مدیریت صنعتی441ناصر صدرآباديعليرضا

بخش فناوري اطالعات441ميزانيان باغ گلستانکيارش

بخش فناوري نساجی441هادي زاده محسن 

بخش فيزیك هسته اي441شفائیمحمد علی

جامدات و ساخت- بخش مکانيك441ابوترابی زارچیمحمد مهدي

دیناميك و کنترل- بخش مکانيك441هنرور محجوبينمحمد هادي

قدرت-بخش برق541.5مزیدي شرف آباديمحمدرضا

کيفيت و بهره وري- بخش صنایع441وحدت  زادمحمدعلی

قدرت-بخش برق441شاه نظري درچهمصطفی

بخش فيزیك هسته اي541.75تاتاري ورنوسفادرانیمنصوره

بخش علوم کامپيوتر441هاشمی نژادمهدیه

بخش مردم شناسی441.5ترکاشوند مرادآباديمحمد

برنامه ریزي محيطی-بخش جغرافيا442غفاریان مالميريحميد رضا

بخش تعاون و رفاه اجتماعی442پارسا مهرمهربان

ژئوتکنيك و راه- بخش عمران441.17مختاريمریم

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی441.25اخوان  قاليباف محمد

استخراج-بخش مهندسی معدن441.5نجفیمهدي

ژئوتکنيك و راه- بخش عمران441.17برخورداري بافقیکاظ م 

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی441.25زارع ارنانیمحمد

سازه -بخش عمران542تجمليانحامد

بخش ریاضيات محض441جوانشيري قاسم آباديحسين

زیستبخش محيط542.5عظيم زاده حميد رضا

سازه -بخش عمران542مرشدرضا

بخش روانشناسی441اسعديسمانه

بخش مدیریت صنعتی441ميرفخرالدینیسيد حيدر

بخش ریاضيات محض441محسن الحسينیسيدعلی محمد

تبدیل انرژي-بخش مکانيك541.5ط البیشهرام 

بخش مدیریت صنعتی441مروتی شریف آباديعلی

بهينه سازي سيستم ها-بخش صنایع441هنرورمحبوبه

بخش ریاضيات کاربردي441اکرمی ابرقوئیمحمد حسين
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متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد441مصالئی پور یزديمسعود

متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد441کالنترمهدي

ژئوتکنيك و راه- بخش عمران441.17مهرنهادحميد

بخش فناوري نساجی441فتاحیسعيد

بخش مهندسی نرم افزار331پژوهانمحمدرضا

بخش معماري332.5آیت اللهیسيدمحمدحسين

آمایش سرزمين- بخش جغرافيا332سرائیمحمد حسين 

بخش مدیریت بازرگانی331بردبارغالمرضا

بخش علم اطالعات و دانش شناسی432مکی زاده  تفتیبيبی فاط مه 

بخش علوم تربيتی331.75برزگر بفروئیکاظم

بخش علوم تربيتی331.75زندوانياناحمد

ژئوتکنيك و راه- بخش عمران431.67حاذقيانمحمد

زیستبخش محيط331ستودهاحد

بخش فناوري نساجی331اختياري کسنویه  یزداسفندیار

بخش علوم کامپيوتر331عباسی هرفتهالهام

زیستبخش محيط331کيانیبهمن

زیستبخش محيط331سرهنگ  زاده جليل 

بخش فيزیك اتمی مولکولی331مطهريحميد

بخش آمار331دست برآوردهعلی

بخش زبان و ادبيات انگليسی331.5جباريعلی اکبر

بخش فيزیك ذرات بنيادي331مستاجران گورتانیمریم

برنامه ریزي محيطی-بخش جغرافيا533.5مظ فريغالمعلی

بخش حسابداري و مالی331.25عارف منشزهره

بخش جامعه شناسی331جوادیانسيد رضا

بخش حسابداري و مالی432.25ناظمی اردکانیمهدي

ژئوتکنيك و راه- بخش عمران331فالح  تفتیمهدي

اکتشاف-بخش مهندسی معدن331کوهسارياميرحسين 

بخش شيمی فيزیك431.5محمدي منشحسين

متالورژي صنعتی-بخش مهندسی مواد331کریمی زارچیحميدرضا

بخش فناوري اطالعات431.5مصطفويسيد اکبر

اکتشاف-بخش مهندسی معدن331مجتهدزاده سيدحسين 

جامدات و ساخت- بخش مکانيك331اميریان قاسم 

کيفيت و بهره وري- بخش صنایع331ابوئیمحمد حسين 

تبدیل انرژي-بخش مکانيك431.5نظ ري امينه محمدرضا

بخش مهندسی شيمی و پليمر431.5توکلی اردکانیميترا

الکترونيك و کنترل- بخش برق431.5صفدرخانیهادي

آمایش سرزمين- بخش جغرافيا332رضائیمحمد رضا

بخش مدیریت بازرگانی331کنجکاومنفرداميررضا
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ژئوتکنيك و راه- بخش عمران331خانی سانيجحامد

بخش علوم اقتصادي331.33مکيانسيد نظام الدین

مخابرات- بخش برق331غفورزاده  یزديعلی

بخش فيزیك هسته اي331غالمزاده کليشمیليال

پوشاك- بخش نساجی331عبقريمحمد جواد

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی331حکيم زاده اردکانیمحمد علی

بخش علوم اقتصادي331.33فيض پورمحمد علی

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی331صارمی نائينیمحمدعلی

بخش علوم اقتصادي432.33حاج امينی نجف آباديمهدي

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی221ترکش اصفهانیسعيد

بخش معماري111.5عباسی هرفتهمحسن

استخراج-بخش مهندسی معدن221غریبیخداکرم 

بخش علوم سياسی222ميرحسينیسيدمحسن 

برنامه ریزي محيطی-بخش جغرافيا221مزیدياحمد

بخش مرتع و آبخيزداري221رشتيانآناهيتا

بخش فناوري نساجی221مشروط ه حسن آقا

بخش جامعه شناسی221افراسيابیحسين

بخش حسابداري و مالی221دموريداریوش

بخش علوم اقتصادي321.83نصراللهیزهرا

مخابرات- بخش برق321.5ذوفقاريمحمد

بخش شهرسازي221.5نقصان  محمديمحمد رضا

بخش شهرسازي221.5منتظرالحجهمهدي

آب-بخش عمران221پورداراهادي

بخش فيزیك فضا322جغتائیمحمد

بخش زمين شناسی221خدامیمهناز

بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی221اکبرزادهحسين

بخش علوم تربيتی221.25رحيمیمهدي

بخش علم اطالعات و دانش شناسی321.5مصطفوياسمعيل

بخش زیست شناسی321.5چمنیریحانه

زیستبخش محيط321.5تابنده سارويآفاق

بخش مهندسی نرم افزار221جهانگرد رفسنجانیامير

استخراج-بخش مهندسی معدن221نادريحجت

قدرت-بخش برق221ابوترابی زارچیداود

پوشاك- بخش نساجی221نميرانيانرستم

الکترونيك و کنترل- بخش برق221دوست حسينیروح اله

پوشاك- بخش نساجی221سلطان زادهزینب

بخش فيزیك اتمی مولکولی221بهادري فرسيد بهنام

بخش زمين شناسی221موسوي زادهسيد محمد علی
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بخش مرتع و آبخيزداري221کریميان علی اکبر

برنامه ریزي محيطی-بخش جغرافيا221اميدوارکمال 

بخش فناوري اطالعات221طهماسبیمحمد

زیستبخش محيط221علمیمحمد رضا

دیناميك و کنترل- بخش مکانيك221فاضل محمد رضا

آب-بخش عمران321.75هادیانمحمد رضا

پوشاك- بخش نساجی321.5احمديمحمد صالح

سازه -بخش عمران321.5ميرجليلیمحمدرضا

بخش جامعه شناسی321.5حاجی زاده  ميمنديمسعود

بخش جامعه شناسی321.5فرهمندمهناز

بخش ریاضيات کاربردي221بيد آبادينرگس

استخراج-بخش مهندسی معدن221ميرزائيان لردکيوانیوسف

بخش علوم سياسی222عطارسعيد

بخش فيزیك فضا221معماریان محمد حسين 

بخش تعاون و رفاه اجتماعی221روحانیعلی

زیستبخش محيط221مراديغالمحسين

بخش علم اطالعات و دانش شناسی321.5توکلی زاده  راوري  جانبازمحمد

بخش تعاون و رفاه اجتماعی221مبارکیمحمد

بخش زیست شناسی221سرافراز اردکانیمحمدرضا

بخش مدیریت بازرگانی221سبك رومهدي

اکتشاف-بخش مهندسی معدن321.5حسينیاحسان

بخش فناوري اطالعات321.5متين خواهسيدمجتبی

بخش علوم سياسی111.5رسولی ثانی آباديالهام

بخش مدیریت بازرگانی211.5طباطبائی نسبسيد محمد

بخش مدیریت بازرگانی111الحسينی المدرسی ط سسيد مهدي

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی111کمالی علی آبادکاظم

استخراج-بخش مهندسی معدن111پورقاسمی ساغندمهدي

بخش نقاشی111.5احمديبهرام 

آب-بخش عمران111گودرزيمحمد رضا

بخش علم اطالعات و دانش شناسی111زال زاده ابراهيم 

بخش شيمی نساجی111زارع مهرجرديابوالفضل

آمایش سرزمين- بخش جغرافيا111لشگري تفرشیاحسان

بخش زبان و ادبيات انگليسی111فرنوداسماعيل

آمایش سرزمين- بخش جغرافيا111رحيمیحجت اله

بخش ریاضيات محض111خورشيديحسين 

بخش شهرسازي111نورمحمدزاده حسين 

بخش شهرسازي111محمديحميد

بخش ریاضيات کاربردي111نواب  پورحميد رضا
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بخش شهرسازي111اکبريرضا

ژئوتکنيك و راه- بخش عمران211.5پورحسينی اردکانیرضا

بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی111عابدین زاده ماسولهسعيد

بخش فيزیك فضا111ميررکنیسيدمجيد

برنامه ریزي محيطی-بخش جغرافيا111شهریارعلی

بخش زمين شناسی111تاج بخشغالمرضا

بخش زبان و ادبيات انگليسی111مهدوي رادفاطمه

بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی111آیتی زاده   تفتیفرحناز

جامدات و ساخت- بخش مکانيك211.5اعظمی رادقاسم

بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی111خاوري خراسانیليلی

برنامه ریزي محيطی-بخش جغرافيا111شریفی پيچونمحمد

بخش مهندسی شيمی و پليمر111صراف  شيرازيمحمد جواد

بخش آمار111زمانیمحمد صادق

زیستبخش محيط111ایران نژادپاریزيمحمدحسين 

بخش علوم تربيتی111کيانمریم

سازه -بخش عمران111خداداد سریزديمهدي

بخش فيزیك ذرات بنيادي111لوك زادههادي

استخراج-بخش مهندسی معدن111صمدزاده یزديمحمد رضا

بخش حسابداري و مالی111صادقیحجت اله

بخش زبان و ادبيات انگليسی111جهانتيغحسين

بخش روانشناسی111نادري نوبندگانیزهرا

بخش زبان و ادبيات عرب111.5قادري اردکانفاطمه

بخش علوم تربيتی111زارعمریم

بخش شهرسازي111اسمعيل پورنجما

بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی211.5صمديحسين

بخش تعاون و رفاه اجتماعی111موسويسيد محسن

زیستبخش محيط111پریورپرستو 

تحليل سيستم- بخش صنایع111نخعی نژادمهدي 

بخش زبان و ادبيات فارسی001حيدريمهدي

بخش علوم سياسی001طاهريابراهيم

بخش مردم شناسی001مرشديابوالفضل

گروه معارف اسالمی001دبيرياحمد

بخش زبان و ادبيات انگليسی001اسالمی زاده احمد رضا

بخش تاریخ001توکلیآفرین

بخش علوم سياسی001غفورياکبر

بخش علوم قرآن و حدیث001جودويامير

بخش علوم سياسی001روشن امير

بخش علوم قرآن و حدیث001دهقان  منگاباديبمانعلی
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بخش زبان و ادبيات عرب001فارسیبهنام

آمایش سرزمين- بخش جغرافيا001رضائیپژمان

بخش علوم قرآن و حدیث001پورروستایی اردکانیجواد

بخش علوم اقتصادي101.5انصاري سامانیحبيب

بخش حقوق001قاسمی مقدمحسن

بخش فقه و حقوق اسالمی001ابوئی مهریزيحسين 

بخش معماري001مهدوي پوربابکیحسين 

بخش معماري001ميرجانی ارجنانحميد

بخش نقاشی001محبیحميدرضا

بخش حسابداري و مالی001ميرزائیحميدرضا

بخش نقاشی001فنائی شيخ االسالمیربابه 

بخش زبان و ادبيات عرب001افخمی عقدارضا

بخش تاریخ001چراغیزهره 

گروه معارف اسالمی001موسويسيد احمد

گروه معارف اسالمی001ميرجليلیسيد کاظ م 

بخش معماري001کوشش گران سيدعلياکبر

بخش معماري001عمادیان رضويسيده زینب

بخش نقاشی001حاتمیصفيه

بخش تاریخ001هاشم  زاده  محمدیه عباس 

بخش زبان و ادبيات عرب001بيانلوعلی

بخش فقه و حقوق اسالمی001تولّائیعلی

بخش مدیریت جهانگردي001دلشادعلی

بخش معماري001شهابی نژادعلی

بخش زبان و ادبيات عرب001روان شادعلی اصغر

بخش حقوق001جعفري ندوشنعلی اکبر

بخش نقاشی001شریفی مهرجرديعلی اکبر

بخش زبان و ادبيات فارسی001پهلوان  حسينیعلی اصغر

بخش تاریخ001تشکري بافقیعلياکبر

بخش مهندسی شيمی و پليمر001ردائیعليرضا

بخش زمين شناسی001امامی ميبديعنایت اهلل

بخش معماري001مندگاريکاظ م 

بخش زبان و ادبيات فارسی001مهتدیانیکاظ م 

بخش زبان و ادبيات فارسی001نصري نصرآباديگلپر

بخش شهرسازي001شریف نژادمجتبی

بخش زبان و ادبيات فارسی001پویانمجيد

بخش علوم سياسی001امينیمحبوبه

بخش شهرسازي001رفيعيان نجف آباديمحسن

بخش علوم تربيتی001شاکري حسين آبادمحسن
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ژئوتکنيك و راه- بخش عمران001حسينیمحمد

بخش زبان و ادبيات فارسی001خداداديمحمد

بخش علوم سياسی001عابدي اردکانیمحمد

گروه معارف اسالمی001گل محمدي شورکیمحمد تقی

گروه معارف اسالمی001فخر آباديمحمد جواد

گروه معارف اسالمی001فهيم نيامحمد حسين

بخش تاریخ001رحمتیمحمد رضا

بخش علوم سياسی001توانامحمد علی

بخش زبان و ادبيات عرب001سلمانی مروست محمد علی

بخش زبان و ادبيات فارسی001کهدوئیمحمد کاظ م 

بخش زبان و ادبيات عرب001سمتیمحمد مهدي

بخش نقاشی001جعفري نعيمیمحمدحسين

بخش زبان و ادبيات فارسی001نجاریانمحمدرضا

سازه -بخش عمران001احمدیه  یزديمرتضی

بخش زبان و ادبيات فارسی001فالح مرتضی

گروه معارف اسالمی001نصراللهی نصرآبادمرتضی

بخش تاریخ001غالمی خسروآباديمریم

بخش معماري001نبی ميبديمسعود

بخش مردم شناسی001علی مندگاريمليحه

بخش علوم اقتصادي001مهينی زاده منصور

بخش تعاون و رفاه اجتماعی001علی نژادمنوچهر

گروه معارف اسالمی001سعادتمندمهدي

سازه -بخش عمران001شفيع زاده مهدي

بخش زبان و ادبيات فارسی001ملك ثابت مهدي

بخش معماري001فرح  زانریمان 

بخش زبان و ادبيات فارسی001رئيسی مبارکهنفيسه

بخش زبان و ادبيات عرب001ميمنديوصال

بخش زبان و ادبيات فارسی001جاللی پندريیداهلل

بخش حقوق001کبيري شاه آبادحميد 

بخش زبان و ادبيات انگليسی101.5انوشهسيدمحمد

بخش زبان و ادبيات فارسی001پوریزدان پناه کرمانیآرزو

بخش حسابداري و مالی001سپهرحسن 

بخش فقه و حقوق اسالمی001حقيقت پورحسين

بخش نقاشی001رحيمی پردنجانیحنيف

بخش مدیریت مناطق خشك و بيابانی001سيفتیسيدابراهيم

بخش زمين شناسی001مشرفی فرمحمد رضا

بخش علوم قرآن و حدیث001حيدري مزرعه آخوندمحمد علی

گروه معارف اسالمی001بالنيان محمدرضا
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بخش معماري443موسوي نسل خامنهليال

بخش شهرسازي553ضيافتی بافراستعباس

سازه -بخش عمران221عزیزي بندرآباديحامد

سازه -بخش عمران111اخوان سيگاري یزدمحمدحسين

بخش حقوق111.5رحمانی منشاديحميد

بخش حقوق001شيرزاداميد

بخش زیست شناسی331ميرباقري فيروزآبادمریم السادات 

بخش معماري111.5حاجی صادقیندا

بخش مرتع و آبخيزداري11113.21ط البی  علی


