
گروه پژوهشيh_newH_oldKنام خانوادگي استادنام استاد
بخش فيزيك-ذرات بنيادي11010455/25پاك طينت مهدي آباديسعيد
رياضيات محض525223/5دوازبيژن 
شيمي50488/5مظ لوم  اردكانيمحمد

شيمي37352حاجي شعباني يزديعلي محمد
شيمي37352دادفرنياشايسته  خانم
شيمي36361زارع حميد رضا

شيمي32325/67ميرجليليبي بي فاط مه 
شيمي29291بنويديعلي

گروه آموزشي معدن - استخراج282613/75فاتحي مرجيمحمد
شيمي272610/75نمازيان منصور
شيمي26262/67عبداللهي علي بيكمحمد

شيمي26253/17جعفري نجف آباديعباسعلي
مهندسي صنايع262510/25زارع مهرجردييحيي

شيمي25242/67تمدن فاط مه  صغرا
بخش فيزيك-اتمي مولكولي25249توسليمحمد كاظ م 
مهندسي نساجي22207/69حاجيامين الدين
مهندسي مكانيك20178دهقان علي اكبر

بخش معدن- اكتشاف19197/75قربانياحمد
مهندسي صنايع18174/75فالح نژادمحمد صابر
بخش فيزيك-ذرات بنيادي18176/75موسوي نژادسيدمحمد

رياضيات كاربردي18176مالك قائينيفريد(محمد)
مهندسي صنايع18164/5حسيني نسب حسن 
بخش فيزيك-اتمي مولكولي16164بهجت عباس 

مهندسي برق16164/5ابوئيجمشيد
شيمي16161كريمي زارچيمحمدعلي

رياضيات محض16156عليخانيسعيد
گروه آموزشي معدن - استخراج16157/25غالم نژادجواد
رياضيات كاربردي16155بريدلقمانيقاسم 
مواد16155/75حسنيسعيد
مهندسي صنايع16143/5صادقيه احمد

زيست شناسي15154/56حيدريمحمد مهدي
مهندسي صنايع15123/5فخرزادمحمد باقر
مهندسي برق14143/5تدين تفتعلي اكبر

مهندسي مكانيك14143/71ابراهيميسعيد
مهندسي شيمي - پليمر14145فضائلي پورمحمد حسن

مهندسي نساجي14142/69تقي دستجرديرويا
شيمي14143/75وفازاده رسول 

مهندسي برق14134صادقيمحمد تقي
رياضيات محض14135ايرانمنش محمد علي

مهندسي برق14134موحديمسعود
رياضيات محض14135انوريه سيدمحمد

مرتع و آبخيز داري14134/38ط البي  علي
مهندسي نساجي14133/19حسن زاده مقدم اباتريمهدي 
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گروه آموزشي معدن - استخراج14117/25يار احمدي بافقيعليرضا

مهندسي برق13133ابوطالبيحميدرضا
بخش فيزيك-اتمي مولكولي13132/5برهاني زرنديمحمود

مرتع و آبخيز داري13133/38اختصاصيمحمد رضا
علم اطالعات و دانش شناسي13125/5حاضري بغدادآباديافسانه 
آمار13124/5ترابيحمزه 
مهندسي كامپيوتر13123/5درهميولي

رياضيات كاربردي13123/5حيدريمحمد
مهندسي برق13114ميرجليليقاسم 

مواد13114/75قاسمي بنادكوكيسيدصادق 
بخش عمران-سازه 12124/75اسالمي حسن آباديابوالفضل
مهندسي كامپيوتر12124صرام مهدي آقا

زيست شناسي12123/06خاتميمهري
مهندسي صنايع12111/75اولياءمحمد صالح 
مهندسي مكانيك12113فقيه خراسانياحمد رضا
آمار12114جعفري خسروآباديعلي اكبر

بخش عمران- ژئوتكنيك و راه12115/5خبيريمحمد مهدي
جغرافيا12115/5روستاايمان
علوم كامپيوتر11114فرشيمحمد

بخش فيزيك-ذرات بنيادي11112/75ميرجليليابوالفضل 
آمار11113دولتيعلي

مهندسي نساجي11111/19بيدكيسيدمنصور
مهندسي برق11112نخ  كش منصور
مهندسي نساجي11111/19خواجه مهريزيمحمد
مهندسي برق11112/88صديقي اناركيعليرضا
مهندسي مكانيك11112/21مزيديعباس
بخش عمران-سازه 11104/75احمدي ندوشنبهروز

مهندسي مكانيك11102/71بزرگ  حسين آباديسيدمحمد
علوم اقتصادي11105ياوريكاظم

شيمي11101/5امراللهي بيوكيمحمد علي
مهندسي مكانيك11102/71رفيعيان  سيچانيمنصور

زيست شناسي11103/06صباغ شرف آباديسيد كاظم
مهندسي صنايع1192شيشه بريداود
زمين شناسي1196اميري امرائيوهاب
آمار10102/5محموديعيسي
زمين شناسي10104/5رشيدي شريف آبادكوروش
بخش فيزيك هسته اي10103/5اسالمي كالنتريمحمد

مرتع و آبخيز داري10101/88اسدي زارچمحمدامين
شيمي10101/75نورباال تفتيمحمد رضا

مهندسي صنايع10101خادمي زارع حسن 
مهندسي برق10101/5ارجمنديحميدرضا

مهندسي برق1092ابوطالبيوحيد
مرتع و آبخيز داري1092/38ملكي نژادحسين 



گروه پژوهشيh_newH_oldKنام خانوادگي استادنام استاد
مهندسي كامپيوتر1092رضائيانمهدي

مديريت صنعتي1093/5حسيني بامكانسيدمجتبي
زمين شناسي1095ترابي كاوهمهدي
بخش فيزيك-حالت جامد1093زارع بيدكيحكيمه
مهندسي كامپيوتر991قاسم زاده محمد
شيمي991/25گرجيعليرضا

بخش عمران-سازه 993/25رحيمي بندرآباديحسينعلي
بخش روانشناسي و مشاوره992/25بخشايش عليرضا
مهندسي نساجي993/25ودودمرتضي
مهندسي مكانيك992/75دشتي رحمت آبادياصغر

بخش مردم شناسي993سعيدي مدنيسيدمحسن 
مهندسي شيمي - پليمر992/5انتظاممهدي

مديريت صنعتي992/5ميرغفوريسيد حبيب اله
مهندسي صنايع991/25لط فيمحمدمهدي

رياضيات كاربردي991دالور خلفيعلي
گروه آموزشي جامعه شناسي993كالته ساداتياحمد
مهندسي مكانيك991سفيدمحمد

مهندسي كامپيوتر992/5اديب  نيافضل اله
مهندسي مكانيك991كالنترولي

مديريت مناطق خشك وبياباني993مختاريمحمدحسين
زيست شناسي982/06مشتاقيون سيدمحمد
مهندسي برق982/38دامكي علي آبادعلي اكبر
مديريت مناطق خشك وبياباني983/5قاسمي سعادت آباديسميه
مواد982/25سيف الدينيامير
منابع طبيعي - محيط زيست974/5مصلح  آرانياصغر
مديريت مناطق خشك وبياباني974سودائي زاده حميد

منابع طبيعي - محيط زيست974/5عظيم زاده حميد رضا
مهندسي نساجي993ميرجليليسيدعباس 
زبان و ادبيات انگليسي883/5رضائيمحمد جواد

مهندسي برق881سعادت رضا
مهندسي مكانيك882/25فتوحي فيروز آبادعليرضا

مهندسي برق881/38تودجيحميد رضا
مهندسي برق881/88ميروكيليعلي

مهندسي برق881سعيدي سوركحميد
مهندسي برق881زينل پور يزديزلفا

شيمي881دهقاني فيروزآبادياحمد علي
مهندسي برق881حيدريعباسعلي

مهندسي نساجي882/75پيونديپدرام
مهندسي مكانيك882/25عزيزي تفتيروح اله
منابع طبيعي - محيط زيست883نژاد كوركيفرهاد
مواد881/25مشرقيعليرضا

مهندسي نساجي881توانائيمحمد علي
مهندسي برق881/38جهانباني اردكانيفاطمه
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مهندسي صنايع881شخصي نيائيمجيد

مهندسي كامپيوتر882/2زارع چاهوكيمحمد علي
مهندسي شيمي - پليمر882توكلمسلم 

مهندسي نساجي873علمدار يزديعلي اصغر
زمين شناسي874كارگران بافقيفريبا

بخش فيزيك-حالت جامد872خواجه امينيانمحسن
زبان و ادبيات انگليسي874فضيلت  فرعلي محمد

بخش روانشناسي و مشاوره862/75زارعي محمود آباديحسن
مرتع و آبخيز داري862حسينيسيد زين العابدين

مهندسي كامپيوتر771/7ظريف زادهسجاد
شيمي771كمالوندمحمد
مواد771نوري خضرآبادمحسن

آمار771ذاكرزاده فروشانيحجت اهللا
مهندسي برق771ميرزائياحمد

بخش فيزيك-حالت جامد771صادق زاده محمد علي
آمار771روزگاررسول
مهندسي برق771/38ابوئيعلي

مديريت صنعتي771/5زارع احمد آباديحبيب
مهندسي كامپيوتر771لطيف علي محمد

مهندسي شيمي - پليمر771/5رجبي هامانهمهدي
زيست شناسي771فالحتي مروستعلي

بخش روانشناسي و مشاوره771/25دهقانيفهيمه
مواد771كالنترمهدي

رياضيات محض761/5مشتاقيون سيدمحمد
مهندسي برق761/5آقا بزرگي صحافمسعود رضا

رياضيات محض761/5قديري هراتيمنصور
بخش فيزيك-اتمي مولكولي761/5شريفيانمهدي
بخش معدن- اكتشاف762/25محمدتراب فرهاد

مديريت صنعتي762زنجيرچيسيد محمود
مديريت بازرگاني762/5سعيدا اردكانيسعيد

مهندسي مكانيك761/5جليلي بهاباديمحمد مهدي
شهرسازي764ضيافتي بافراستعباس

بخش تعاون و رفاه اجتماعي763/25افشانيسيد عليرضا
مهندسي برق761/5مزيدي شرف آباديمحمدرضا

بخش عمران-سازه 762/75تجمليانحامد
شيمي761/5محمدي منشحسين

مهندسي كامپيوتر762متين خواهسيدمجتبي
بخش مردم شناسي753عسكري ندوشنعباس

مديريت مناطق خشك وبياباني753حكيم زاده اردكانيمحمد علي
جغرافيا745رضائيمحمد رضا
مديريت بازرگاني772فريدداريوش 

مهندسي كامپيوتر661/2زارع بيدكيعلي محمد
تربيت بدني و علوم ورزش663عباسي بافقيحميد
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مهندسي برق661الحسيني المدرسيي س سيد محمد تقي

بخش فيزيك-حالت جامد661حكيمي بغداد آباديمحسن
مهندسي كامپيوتر661يزديان دهكرديمهدي
مهندسي مكانيك661پيرزاي خبازينويد
زبان و ادبيات انگليسي662/5مزدايسناگلنار

مهندسي مكانيك661/25خداداد سريزديمحمود
بخش روانشناسي و مشاوره661صالح زاده ابرقوئيمريم

مديريت صنعتي661ميرفخرالدينيسيد حيدر
رياضيات محض661مدرس  مصدق سيدمحمد صادق 

مهندسي برق661مفتخرزادهعلي
بخش معدن- اكتشاف661/25انصاريعبدالحميد
مهندسي صنايع661وحدت  زادمحمدعلي
جغرافيا662غفاريان مالميريحميد رضا

گروه آموزشي معدن - استخراج661/75نجفيمهدي
مديريت صنعتي661مروتي شريف آباديعلي
مهندسي نساجي661/5فتاحيسعيد

علم اطالعات و دانش شناسي661/5مكي زاده  تفتيبيبي فاط مه 
مهندسي كامپيوتر661مصطفويسيد اكبر
بخش مردم شناسي661/5تركاشوند مرادآباديمحمد
مهندسي صنايع661هنرورمحبوبه
گروه آموزشي جامعه شناسي661/5زارع  شاه آبادياكبر

مديريت بازرگاني652رجبي پورميبديعليرضا
گروه آموزشي معدن - استخراج652/25دهقان سيمكانيرضا

مهندسي برق651/5قانعي يخدان حسين 
بخش فيزيك-حالت جامد651/5استواريفاطمه

بخش عمران-آب652/38امانيان نصرت اهللا 
رياضيات محض651/5احمدي زندمحمد رضا

مهندسي مكانيك651/5ط البيشهرام 
مديريت صنعتي651/5ناصر صدرآباديعليرضا
بخش معدن- اكتشاف651/75حسين مرشديامين
بخش روانشناسي و مشاوره651/5اسعديسمانه
معماري654موسوي نسل خامنهليال

بخش تعاون و رفاه اجتماعي643/25پارسا مهرمهربان
منابع طبيعي - محيط زيست643كيانيبهمن

جغرافيا644سرائيمحمد حسين 
رياضيات محض551مظ اهري تهرانيحميد

بخش فيزيك-اتمي مولكولي551حدادمحمد علي
بخش عمران- ژئوتكنيك و راه551/5برخورداري بافقيكاظ م 
مديريت صنعتي551عندليب اردكانيداود
بخش عمران- ژئوتكنيك و راه551/5مختاريمريم

تربيت بدني و علوم ورزش552/5فالح  يخدانيحميد رضا
حسابداري552/14برزگري خانقاه جمال 
مهندسي مكانيك551شفيعيعليرضا
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شيمي551حاجيانربابه

بخش فيزيك هسته اي551تاتاري ورنوسفادرانيمنصوره
بخش عمران-سازه 551/25مرشدرضا

مهندسي شيمي - پليمر551محمدميرزائي بافقيمحمد علي
مواد551مشرفي فرمسعود

آمار551ميرحسيني ابرندآباديسيدمحسن 
مهندسي كامپيوتر551ميزانيان باغ گلستانكيارش
بخش عمران-سازه 551/25اسعديآزيتا

علوم كامپيوتر551شاهزاده فاضليسيدابوالفضل 
مهندسي مكانيك551ابوترابي زارچيمحمد مهدي

مهندسي برق551شاه نظري درچهمصطفي
رياضيات كاربردي551اكرمي ابرقوئيمحمد حسين

علوم اقتصادي551/5حاج اميني نجف آباديمهدي
بخش عمران- ژئوتكنيك و راه551/5فالح  تفتيمهدي

علوم اقتصادي551/5مكيانسيد نظام الدين
علم اطالعات و دانش شناسي551مصطفوياسمعيل
مديريت مناطق خشك وبياباني551كمالي علي آبادكاظم
مديريت مناطق خشك وبياباني541/5زارع ارنانيمحمد
رياضيات محض541/5فاتحي نيامهدي

بخش فيزيك هسته اي541/5شفائيمحمد علي
مديريت مناطق خشك وبياباني541/5اخوان  قاليباف محمد
حسابداري542/64ناظمي اردكانيمهدي
مهندسي شيمي - پليمر541/5توكلي اردكانيميترا

زبان و ادبيات انگليسي542/5جباريعلي اكبر
گروه آموزشي جامعه شناسي541/5حاجي زاده  ميمنديمسعود

مهندسي مكانيك541/5نظ ري امينه محمدرضا
بخش عمران-آب541/88هاديانمحمد رضا
مهندسي نساجي541/75احمديمحمد صالح

گروه آموزشي جامعه شناسي541/5افراسيابيحسين
مديريت بازرگاني541/5سبك رومهدي
منابع طبيعي - محيط زيست532/5سرهنگ  زاده جليل 

بخش معدن- اكتشاف532مجتهدزاده سيدحسين 
جغرافيا532/5مزيدياحمد

مديريت بازرگاني551بردبارغالمرضا
علوم كامپيوتر551زارع پور احمدآباديجمال
منابع طبيعي - محيط زيست441ستودهاحد
مهندسي نساجي441شرزه ئيمريم
بخش فيزيك-ذرات بنيادي441رضائيزهرا

مهندسي نساجي441هادي زاده محسن 
مهندسي مكانيك441هنرور محجوبينمحمد هادي

علوم كامپيوتر441هاشمي نژادمهديه
مواد441مصالئي پور يزديمسعود
بخش عمران- ژئوتكنيك و راه441حاذقيانمحمد
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مهندسي برق441صفدرخانيهادي
مرتع و آبخيز داري441زارع چاهوكياصغر
علوم تربيتي441/58برزگر بفروئيكاظم
مهندسي برق441ذوفقاريمحمد
جغرافيا441اميدواركمال 

مهندسي كامپيوتر441پژوهانمحمدرضا
معماري442/5آيت اللهيسيدمحمدحسين

مهندسي نساجي441اختياري كسنويه  يزداسفنديار
جغرافيا441مظ فريغالمعلي

حسابداري441/64عارف منشزهره
بخش عمران-سازه 441ميرجليليمحمدرضا

رياضيات كاربردي441بيد آبادينرگس
گروه آموزشي جامعه شناسي431/5جواديانسيد رضا

بخش معدن- اكتشاف431/5كوهسارياميرحسين 
مديريت بازرگاني431/5كنجكاومنفرداميررضا

مهندسي برق431/5غفورزاده  يزديعلي
مهندسي نساجي431/5عبقريمحمد جواد
علوم اقتصادي431/5فيض پورمحمد علي
مديريت مناطق خشك وبياباني431/5صارمي نائينيمحمدعلي

علوم اقتصادي431/5نصراللهيزهرا
زيست شناسي431/5ميرباقري فيروزآبادمريم السادات 

مرتع و آبخيز داري431/5كريميان علي اكبر
مهندسي كامپيوتر431/5طهماسبيمحمد

منابع طبيعي - محيط زيست431/5علميمحمد رضا
بخش تعاون و رفاه اجتماعي431/75روحانيعلي

مديريت بازرگاني431/5طباطبائي نسبسيد محمد
بخش عمران-سازه 431/5عزيزي بندرآباديحامد

حسابداري432/14دموريداريوش
علوم تربيتي432/08رحيميمهدي

بخش فيزيك فضا432معماريان محمد حسين 
منابع طبيعي - محيط زيست431/5مراديغالمحسين
بخش عمران-آب422گودرزيمحمد رضا

علم اطالعات و دانش شناسي412/5زال زاده ابراهيم 
گروه آموزشي جامعه شناسي431/5فرهمندمهناز
علوم تربيتي331/08زندوانياناحمد
علوم كامپيوتر331عباسي هرفتهالهام
بخش فيزيك-اتمي مولكولي331مطهريحميد
آمار331دست برآوردهعلي
بخش فيزيك-ذرات بنيادي331مستاجران گورتانيمريم
مهندسي مكانيك331اميريان قاسم 
بخش عمران- ژئوتكنيك و راه331خاني سانيجحامد
بخش فيزيك هسته اي331غالمزاده كليشميليال

زيست شناسي331چمنيريحانه
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منابع طبيعي - محيط زيست331تابنده سارويآفاق

بخش معدن- اكتشاف331حسينياحسان
مديريت مناطق خشك وبياباني331تركش اصفهانيسعيد
مرتع و آبخيز داري331رشتيانآناهيتا
زمين شناسي331خداميمهناز
مهندسي برق331ابوترابي زارچيداود
مهندسي نساجي331سلطان زادهزينب
گروه آموزشي معدن - استخراج331ميرزائيان لردكيوانيوسف

مهندسي نساجي331مشروط ه حسن آقا
زمين شناسي331موسوي زادهسيد محمد علي

بخش تعاون و رفاه اجتماعي331مباركيمحمد
مهندسي مكانيك331اعظمي رادقاسم
زبان و ادبيات انگليسي331مهدوي رادفاطمه
علم اطالعات و دانش شناسي321/5توكلي زاده  راوري  جانبازمحمد
مديريت جهانگردي322/5اسديان اردكانيفائزه 
بخش روانشناسي و مشاوره321/5نادري نوبندگانيزهرا

گروه آموزشي معدن - استخراج321/5غريبيخداكرم 
بخش فيزيك فضا321/5جغتائيمحمد
مهندسي كامپيوتر321/5جهانگرد رفسنجانيامير

معماري322/5پورسراجيانمحمود 
معماري322/5عباسي هرفتهمحسن
علوم تربيتي321/58كيانمريم

منابع طبيعي - محيط زيست321/5پريورپرستو 
معماري322/5حاجي صادقيندا

بخش فيزيك فضا321/5ميرركنيسيدمجيد
جغرافيا321/5شهريارعلي

بخش عمران- ژئوتكنيك و راه221مهرنهادحميد
حقوق و علوم سياسي221/56ميرحسينيسيدمحسن 
شهرسازي221نقصان  محمديمحمد رضا

شهرسازي221منتظرالحجهمهدي
بخش عمران-آب221پورداراهادي
گروه آموزشي معدن - استخراج221نادريحجت
مهندسي نساجي221نميرانيانرستم

مهندسي مكانيك221فاضل محمد رضا
زيست شناسي221سرافراز اردكانيمحمدرضا

بخش عمران- ژئوتكنيك و راه221پورحسيني اردكانيرضا
تربيت بدني و علوم ورزش221صمديحسين
مديريت بازرگاني221احمدي زهرانيمريم 
مهندسي كامپيوتر221رنجبربافقيوحيد 

بخش معدن- اكتشاف221قاريحسينعلي 
جغرافيا221رحيميحجت اله
زمين شناسي221تاج بخشغالمرضا

تربيت بدني و علوم ورزش221خاوري خراسانيليلي



گروه پژوهشيh_newH_oldKنام خانوادگي استادنام استاد
جغرافيا221شريفي پيچونمحمد
حقوق و علوم سياسي221/56عطارسعيد
جغرافيا221لشگري تفرشياحسان
شهرسازي221محمديحميد

رياضيات كاربردي221نواب  پورحميد رضا
مهندسي شيمي - پليمر221صراف  شيرازيمحمد جواد
گروه آموزشي معدن - استخراج221صمدزاده يزديمحمد رضا

زبان و ادبيات انگليسي221جهانتيغحسين
مهندسي صنايع221نخعي نژادمهدي 
معماري221/5ابوئيرضا

زبان و ادبيات انگليسي211/5فرنوداسماعيل
شهرسازي211/5اكبريرضا

منابع طبيعي - محيط زيست211/5ايران نژادپاريزيمحمدحسين 
علوم تربيتي211/5زارعمريم
علوم اقتصادي211/5انصاري سامانيحبيب

بخش مردم شناسي202مرشديابوالفضل
مديريت صنعتي221صادقيحجت اله

حقوق و علوم سياسي111/06رسولي ثاني آباديالهام
گروه آموزشي معدن - استخراج111پورقاسمي ساغندمهدي
نقاشي111/5احمديبهرام 

مهندسي نساجي111زارع مهرجرديابوالفضل
رياضيات محض111خورشيديحسين 
شهرسازي111نورمحمدزاده حسين 
تربيت بدني و علوم ورزش111عابدين زاده ماسولهسعيد
تربيت بدني و علوم ورزش111آيتي زاده   تفتيفرحناز

آمار111زمانيمحمد صادق
بخش عمران-سازه 111خداداد سريزديمهدي
بخش فيزيك-ذرات بنيادي111لوك زادههادي
شهرسازي111اسمعيل پورنجما

بخش تعاون و رفاه اجتماعي111موسويسيد محسن
زبان و ادبيات انگليسي111انوشهسيدمحمد

بخش عمران-سازه 111اخوان سيگاري يزدمحمدحسين
حقوق و علوم سياسي111/25رحماني منشاديحميد
حسابداري111تقي زادهرضا
معماري111شهابي نژادعلي

حقوق و علوم سياسي111/25جعفري ندوشنعلي اكبر
بخش مردم شناسي111علي مندگاريمليحه
علوم اقتصادي111مهيني زاده منصور
زبان و ادبيات فارسي111/5پوريزدان پناه كرمانيآرزو

معماري111ميرجاني ارجنانحميد
زبان و ادبيات فارسي111/5كهدوئيمحمد كاظ م 

حقوق و علوم سياسي101/56طاهريابراهيم
حقوق و علوم سياسي102چراغيزهره 
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مديريت جهانگردي101/5دلشادعلي

مهندسي شيمي - پليمر101/5ردائيعليرضا
زمين شناسي101/5امامي ميبديعنايت اهللا
شهرسازي101/5شريف نژادمجتبي
شهرسازي101/5رفيعيان نجف آباديمحسن
علوم تربيتي101/5شاكري حسين آبادمحسن

حقوق و علوم سياسي101/56توانامحمد علي
زبان و ادبيات فارسي102ملك ثابت مهدي
زبان و ادبيات فارسي102رئيسي مباركهنفيسه
زبان و ادبيات فارسي102جاللي پندرييداهللا
حقوق و علوم سياسي101/75كبيري شاه آبادحميد 

مديريت مناطق خشك وبياباني101/5سيفتيسيدابراهيم
مديريت جهانگردي101/5ميرفخرالدينيفائزه السادات 
معماري111عماديان رضويسيده زينب

زبان و ادبيات عرب111/5زارعساجد
معارف اسالمي001اسماعيل پورمهدي
زبان و ادبيات عرب001قادري اردكانفاطمه
حقوق و علوم سياسي001عابدي اردكانيمحمد
زبان و ادبيات فارسي001حيدريمهدي
معارف اسالمي001دبيرياحمد

زبان و ادبيات انگليسي001اسالمي زاده احمد رضا
حقوق و علوم سياسي001توكليآفرين
حقوق و علوم سياسي001غفورياكبر
علوم قرآن و حديث001جودويامير
حقوق و علوم سياسي001روشن امير

علوم قرآن و حديث001دهقان  منگاباديبمانعلي
زبان و ادبيات عرب001فارسيبهنام
جغرافيا001رضائيپژمان

علوم قرآن و حديث001برومندمحمدحسين
علوم قرآن و حديث001پورروستايي اردكانيجواد
حقوق و علوم سياسي001قاسمي مقدمحسن
بخش فقه و حقوق اسالمي001ابوئي مهريزيحسين 
معماري001مهدوي پوربابكيحسين 

نقاشي001محبيحميدرضا
حسابداري001ميرزائيحميدرضا

نقاشي001فنائي شيخ االسالميفريبا
زبان و ادبيات عرب001افخمي عقدارضا

معارف اسالمي001موسويسيد احمد
معارف اسالمي001ميرجليليسيد كاظ م 
معماري001كوشش گران سيدعلياكبر

نقاشي001حاتميصفيه
حقوق و علوم سياسي001هاشم  زاده  محمديه عباس 
زبان و ادبيات عرب001بيانلوعلي
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بخش فقه و حقوق اسالمي001تولّائيعلي

زبان و ادبيات عرب001روان شادعلي اصغر
نقاشي001شريفي مهرجرديعلي اكبر
زبان و ادبيات فارسي001پهلوان  حسينيعلي اصغر
حقوق و علوم سياسي001تشكري بافقيعلي اكبر

معماري001مندگاريكاظ م 
زبان و ادبيات فارسي001مهتديانيكاظ م 
زبان و ادبيات فارسي001نصري نصرآباديگلپر
زبان و ادبيات فارسي001پويانمجيد

حقوق و علوم سياسي001امينيمحبوبه
بخش عمران- ژئوتكنيك و راه001حسينيمحمد
زبان و ادبيات فارسي001خداداديمحمد

معارف اسالمي001گل محمدي شوركيمحمد تقي
معارف اسالمي001فخر آباديمحمد جواد

معارف اسالمي001فهيم نيامحمد حسين
حقوق و علوم سياسي001رحمتيمحمد رضا
زبان و ادبيات عرب001سلماني مروست محمد علي

زبان و ادبيات عرب001سمتيمحمد مهدي
نقاشي001جعفري نعيميمحمدحسين
زبان و ادبيات فارسي001نجاريانمحمدرضا
بخش عمران-سازه 001احمديه  يزديمرتضي
زبان و ادبيات فارسي001فالح مرتضي
معارف اسالمي001نصراللهي نصرآبادمرتضي
حقوق و علوم سياسي001غالمي خسروآباديمريم

معماري001نبي ميبديمسعود
بخش تعاون و رفاه اجتماعي001علي نژادمنوچهر
معارف اسالمي001سعادتمندمهدي
بخش عمران-سازه 001شفيع زاده مهدي
معماري001فرح  زانريمان 
زبان و ادبيات عرب001ميمنديوصال
حسابداري001سپهرحسن 
بخش فقه و حقوق اسالمي001حقيقت پورحسين
نقاشي001رحيمي پردنجانيحنيف

زمين شناسي001مشرفي فرمحمد رضا
علوم قرآن و حديث001حيدري مزرعه آخوندمحمد علي
معارف اسالمي001بالنيان محمدرضا

حقوق و علوم سياسي001شيرزاداميد
علوم اقتصادي001زارعمحمد حسن


