
گروه پژوهشيدانشکدهKنام خانوادگي استادنام استاد

دینامیك و کنترل- بخش مكانیكمهندسی مكانیك4.21ابراهیمیسعید

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا1.5ابراهیمی خوسفیمحسن

بخش علوم کامپیوترعلوم ریاضی1ابراهیمی مودسپهر

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1ابوترابی زارچیمحمد مهدی

قدرت-بخش برقمهندسی برق1.5ابوترابی زارچیداود

مخابرات- بخش برقمهندسی برق3ابوطالبیحمیدرضا

مخابرات- بخش برقمهندسی برق3ابوطالبیوحید

بخش معماریمعماری1.5ابوئیرضا

مخابرات- بخش برقمهندسی برق6.5ابوئیجمشید

الكترونیك و کنترل- بخش برقمهندسی برق2.83ابوئیعلی

بخش فقه و حقوق اسالمیالهیات1ابوئی مهریزیحسین 

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1احمدی زهرانیمریم 

پوشاک- بخش نساجیمهندسی نساجی1احمدیمحمد صالح

بخش نقاشینقاشی1.5احمدیبهرام 

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی1احمدی زندمحمد رضا

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران3.75احمدی ندوشنبهروز

کیفیت و بهره وری- بخش صنایعمهندسی صنایع1احمدی یزدی احمد

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران1احمدیه  یزدیمرتضی

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری4.25اختصاصیمحمد رضا

بخش فناوری نساجیمهندسی نساجی1اختیاری کسنویه  یزداسفندیار

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران1اخوان سیگاری یزدمحمدحسین

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی1اخوان  قالیباف محمد

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر2.31ادیب  نیافضل اله

بخش فیزیك حالت جامدفیزیك1.5استواریفاطمه

بخش مدیریت جهانگردیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.17اسدیان اردکانیفائزه 

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری1.25اسدی زارچمحمدامین

بخش روانشناسیروانشناسی و علوم تربیتی1.14اسعدیسمانه

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران1.75اسعدیآزیتا

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران6.75اسالمی حسن آبادیابوالفضل

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات1اسالمی زاده احمد رضا

بخش فیزیك هسته ایفیزیك4.5اسالمی کالنتریمحمد

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1اسماعیل پورمهدی

بخش شهرسازیشهرسازی2.5اسمعیل پورنجما

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1اعظمی رادقاسم

آب-بخش عمرانمهندسی عمران1اعلممهدی

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1افخمی عقدارضا

بخش جامعه شناسیعلوم اجتماعی1.71افراسیابیحسین

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی3.5افشارنژاد رودسریطاهر

بخش تعاون و رفاه اجتماعیعلوم اجتماعی3افشانیسید علیرضا

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی1اکبرزاده حسین 

بخش شهرسازیشهرسازی1اکبریرضا



بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی1.5اکرمی ابرقوئیمحمد حسین

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1.5الحسینی المدرسیی س سید محمد تقی

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات1الهام بخشسیده الهام 

بخش زمین شناسیزمین شناسی1امامی میبدیعنایت اهلل

آب-بخش عمرانمهندسی عمران3.1امانیان نصرت اهلل 

بخش شیمی آلیشیمی1امراللهی بیوکیمحمد علی

بخش زمین شناسیزمین شناسی8.5امیری امرائیوهاب

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1امینیمحبوبه

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا1.5امیدوارکمال 

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات1امیرجلیلیفروغ

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1امیریان قاسم 

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 5.5انتظاممهدی

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1.25انصاریعبدالحمید

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5انصاری سامانیحبیب

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی4انوریه سیدمحمد

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات1.5انوشهسیدمحمد

کیفیت و بهره وری- بخش صنایعمهندسی صنایع2.2اولیاءمحمد صالح 

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی4.5ایرانمنش محمد علی

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 1ایران نژادپاریزیمحمدحسین 

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی1آریابهزاد

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1آقا بزرگی صحافمسعود رضا

الكترونیك و کنترل- بخش برقمهندسی برق1آقائیشهرام

بخش معماریمعماری2.5آیت اللهیسیدمحمدحسین

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی1آیتی زاده   تفتیفرحناز

بخش جامعه شناسیعلوم اجتماعی1بابائیاننسرین

بخش روانشناسیروانشناسی و علوم تربیتی3.64بخشایش علیرضا

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1.75برخورداری بافقیکاظ م 

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5بردبارغالمرضا

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی2.31برزگر بفروئیکاظم

بخش حسابداری و مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری2.71برزگری خانقاه جمال 

بخش فیزیك اتمی مولكولیفیزیك2.75برهانی زرندیمحمود

بخش علوم قرآن و حدیثالهیات1برومندمحمدحسین

بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی6بریدلقمانیقاسم 

دینامیك و کنترل- بخش مكانیكمهندسی مكانیك3.21بزرگ  حسین آبادیسیدمحمد

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1بالنیان محمدرضا

بخش شیمی تجزیهشیمی1بنویدیعلی

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی1.5بهامیریان میالد

بخش فیزیك اتمی مولكولیفیزیك5.75بهجت عباس 

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1بیانلوعلی

بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی1.5بید آبادینرگس

بخش شیمی نساجیمهندسی نساجی1.5بیدکیسیدمنصور

بخش تعاون و رفاه اجتماعیعلوم اجتماعی2پارسا مهرمهربان



بخش فیزیك ذرات بنیادیفیزیك90پاک طینت مهدی آبادیسعید

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 1.5پریورپرستو 

بخش مهندسی نرم افزارمهندسی کامپیوتر1.5پژوهانمحمدرضا

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1پهلوان  حسینیعلی اصغر

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران2پورحسینی اردکانیرضا

آب-بخش عمرانمهندسی عمران1پورداراهادی

بخش علوم قرآن و حدیثالهیات1پورروستایی اردکانیجواد

بخش معماریمعماری2پورسراجیانمحمود 

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1پورقاسمی ساغندمهدی

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.12پوریزدان پناه کرمانیآرزو

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.62پویانمجید

تبدیل انرژی-بخش مكانیكمهندسی مكانیك1پیرزای خبازینوید

پوشاک- بخش نساجیمهندسی نساجی4.5پیوندیپدرام

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 1تابنده سارویآفاق

بخش فیزیك هسته ایفیزیك1تاتاری ورنوسفادرانیمنصوره

بخش زمین شناسیزمین شناسی1.5تاج بخشغالمرضا

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران2.25تجملیانحامد

مخابرات- بخش برقمهندسی برق4.5تدین تفتعلی اکبر

بخش زمین شناسیزمین شناسی5.5ترابی کاوهمهدی

بخش آمارعلوم ریاضی4ترابیحمزه 

بخش مردم شناسیعلوم اجتماعی2.5ترکاشوند مرادآبادیمحمد

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی1ترکش اصفهانیسعید

بخش تاریخحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1تشكری بافقیعلی اکبر

بخش حسابداری و مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5تقی زادهرضا

بخش شیمی نساجیمهندسی نساجی2تقی دستجردیرویا

بخش شیمی آلیشیمی3.58تمدن فاط مه  صغرا

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.25توانامحمد علی

قدرت-بخش برقمهندسی برق2.06تودجیحمید رضا

بخش فیزیك اتمی مولكولیفیزیك9.75توسلیمحمد کاظ م 

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 3.5توکلمسلم 

بخش تاریخحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1توکلیآفرین

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 1توکلی اردکانیمیترا

بخش علم اطالعات و دانش شناسیعلوم اجتماعی1.5توکلی زاده  راوری  جانبازمحمد

بخش فقه و حقوق اسالمیالهیات1.5تولّائیعلی

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات2جباریعلی اکبر

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی1.31جباری فرتقی

بخش آمارعلوم ریاضی4جعفری خسروآبادیعلی اکبر

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1.75جعفری گلویكمحمد

بخش شیمی آلیشیمی3.08جعفری نجف آبادیعباسعلی

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ3جعفری ندوشنعلی اکبر

بخش نقاشینقاشی1جعفری نعیمیمحمدحسین

بخش فیزیك فضافیزیك1.17جغتائیمحمد



بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.12جاللی پندرییداهلل

دینامیك و کنترل- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1جلیلی بهابادیمحمد مهدی

قدرت-بخش برقمهندسی برق2.56جهانبانی اردکانیفاطمه

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات1جهانتیغحسین

بخش مهندسی نرم افزارمهندسی کامپیوتر1جهانگرد رفسنجانیامیر

بخش جامعه شناسیعلوم اجتماعی1.71جوادیانسید رضا

بخش علوم قرآن و حدیثالهیات1جودویامیر

بخش تاریخحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.5چراغیزهره 

بخش زیست شناسیزیست شناسی1چمنیریحانه

بخش نقاشینقاشی1حاتمیصفیه

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5حاج امینی نجف آبادیمهدی

بخش شیمی نساجیمهندسی نساجی8.5حاجیامین الدین

بخش معماریمعماری3حاجی صادقیندا

بخش جامعه شناسیعلوم اجتماعی1حاجی زاده  میمندیمسعود

بخش شیمی تجزیهشیمی1حاجی شعبانی یزدیعلی محمد

بخش شیمی معدنیشیمی1حاجیانربابه

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1حاذقیانمحمد

بخش علم اطالعات و دانش شناسیعلوم اجتماعی6حاضری بغدادآبادیافسانه 

بخش فیزیك اتمی مولكولیفیزیك1حدادمحمد علی

بخش شیمی نساجیمهندسی نساجی5حسن زاده مقدم اباتریمهدی 

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی6حسنیسعید

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی1حسنیحسین

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1حسینیاحسان

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری6حسینی بامكانسیدمجتبی

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی2.75حسین مرشدیامین

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری1.5حسینیسید زین العابدین

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1حسینیمحمد

بهینه سازی سیستم ها-بخش صنایعمهندسی صنایع3.25حسینی نسب حسن 

بخش فقه و حقوق اسالمیالهیات1حقیقت پورحسین

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی3حكیم زاده اردکانیمحمد علی

بخش فیزیك حالت جامدفیزیك1.5حكیمی بغداد آبادیمحسن

بخش علوم قرآن و حدیثالهیات1حیدری مزرعه آخوندمحمد علی

بخش زیست شناسیزیست شناسی5.69حیدریمحمد مهدی

بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی5حیدریمحمد

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1.5حیدریعباسعلی

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1حیدریمهدی

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك2.75حیدری میبدیمهدی

بخش زیست شناسیزیست شناسی2.69خاتمیمهری

بهینه سازی سیستم ها-بخش صنایعمهندسی صنایع2خادمی زارع حسن 

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1.5خانی سانیجحامد

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی1خاوری خراسانیلیلی

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران6.25خبیریمحمد مهدی



جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1خداداد سریزدیمحمود

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران1.5خداداد سریزدیمهدی

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.62خدادادیمحمد

بخش زمین شناسیزمین شناسی1.5خدامیمهناز

بخش فیزیك حالت جامدفیزیك2خواجه امینیانمحسن

بخش شیمی نساجیمهندسی نساجی1.5خواجه مهریزیمحمد

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی1خورشیدیحسین 

بخش شیمی تجزیهشیمی1.5دادفرنیاشایسته  خانم

بخش روانشناسیروانشناسی و علوم تربیتی1دادفرنیاشكوفه

قدرت-بخش برقمهندسی برق1.56دامكی علی آبادعلی اکبر

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1دانش سیدحسینعلی

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 1دانش فرزهرا

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1دباغ علی

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1دبیریاحمد

بخش هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر3.5درهمیولی

بخش آمارعلوم ریاضی1دست برآوردهعلی

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك2.75دشتی رحمت آبادیاصغر

بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی2دالور خلفیعلی

بخش مدیریت جهانگردیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.67دلشادعلی

بخش حسابداری و مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری3.21دموریداریوش

تبدیل انرژی-بخش مكانیكمهندسی مكانیك7.71دهقان علی اکبر

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی3.5دهقان سیمكانیرضا

بخش علوم قرآن و حدیثالهیات1دهقان  منگابادیبمانعلی

بخش روانشناسیروانشناسی و علوم تربیتی2.14دهقانیفهیمه

بخش شیمی معدنیشیمی1دهقانی فیروزآبادیاحمد علی

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی25دوازبیژن 

بخش آمارعلوم ریاضی4.5دولتیعلی

بخش آمارعلوم ریاضی1ذاکرزاده فروشانیحجت اهلل

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1.5ذوفقاریمحمد

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 4رجبی هامانهمهدی

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1.75رجبی بهاء آبادیمجتبی

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری3رجبی پورمیبدیعلیرضا

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1رحمانی منشادیحمید

بخش تاریخحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1رحمتیمحمد رضا

بخش نقاشینقاشی1.5رحیمی پردنجانیحنیف

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی4.31رحیمیمهدی

آمایش سرزمین- بخش جغرافیاجغرافیا1رحیمیحجت اله

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران2.75رحیمی بندرآبادیحسینعلی

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 1ردائیعلیرضا

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات1رستمیمسعود

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.25رسولی ثانی آبادیالهام

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری1رشتیانآناهیتا



بخش زمین شناسیزمین شناسی5رشیدی شریف آبادکوروش

آمایش سرزمین- بخش جغرافیاجغرافیا1رضائیمهر انگیز

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات3.5رضائیمحمد جواد

آمایش سرزمین- بخش جغرافیاجغرافیا3.25رضائیمحمد رضا

بخش فیزیك ذرات بنیادیفیزیك1رضائیزهرا

آمایش سرزمین- بخش جغرافیاجغرافیا1رضائیپژمان

بخش شهرسازیشهرسازی1رضائی ندوشنمحمد

بخش هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر1.5رضائیانمهدی

دینامیك و کنترل- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1.71رفیعیان  سیچانیمنصور

بخش شهرسازیشهرسازی1.5رفیعیان نجف آبادیمحسن

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر1رنجبربافقیوحید 

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1روان شادعلی اصغر

بخش تعاون و رفاه اجتماعیعلوم اجتماعی3.5روحانیعلی

بخش آمارعلوم ریاضی1روزگاررسول

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا5.5روستاایمان

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1روشن امیر

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.12رئیسی مبارکهنفیسه

بخش شیمی تجزیهشیمی1.5زارع حمید رضا

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی1زارعمریم

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1.5زارعساجد

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5زارع احمد آبادیحبیب

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی1زارع ارنانیمحمد

بخش فیزیك حالت جامدفیزیك2.5زارع بیدکیحكیمه

بخش مهندسی نرم افزارمهندسی کامپیوتر1.3زارع بیدکیعلی محمد

بخش علوم کامپیوترعلوم ریاضی1زارع پوراحمدآبادیجمال

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری1زارع چاهوکیاصغر

بخش مهندسی نرم افزارمهندسی کامپیوتر2.8زارع چاهوکیمحمد علی

بخش جامعه شناسیعلوم اجتماعی1.21زارع  شاه آبادیاکبر

تحلیل سیستم- بخش صنایعمهندسی صنایع11زارع مهرجردییحیی

بخش شیمی نساجیمهندسی نساجی1زارع مهرجردیابوالفضل

بخش روانشناسیروانشناسی و علوم تربیتی1.64زارعی محمود آبادیحسن

بخش علم اطالعات و دانش شناسیعلوم اجتماعی1.5زال زاده ابراهیم 

بخش آمارعلوم ریاضی1زمانیمحمد صادق

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری3زنجیرچیسید محمود

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی1.31زندوانیاناحمد

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1زینل پور یزدیزلفا

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری3.5سبك رومهدی

بخش حسابداری و مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1سپهرحسن 

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 2ستودهاحد

بخش زیست شناسیزیست شناسی1سرافراز اردکانیمحمدرضا

آمایش سرزمین- بخش جغرافیاجغرافیا4.75سرائیمحمد حسین 

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 1سرهنگ  زاده جلیل 



مخابرات- بخش برقمهندسی برق1سعادت رضا

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1سعادتمندمهدی

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1سعیدا اردکانیسعید

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1سعیدی سورکحمید

تبدیل انرژی-بخش مكانیكمهندسی مكانیك1.71سفیدمحمد

پوشاک- بخش نساجیمهندسی نساجی1سلطان زادهزینب

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات2سلمانی مروست محمد علی

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1سمتیمحمد مهدی

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی4.5سودائی زاده حمید

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی1سیفتیسیدابراهیم

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی1.5سیف الدینیامیر

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی1شاکری حسین آبادمحسن

قدرت-بخش برقمهندسی برق1شاه نظری درچهمصطفی

بخش علوم کامپیوترعلوم ریاضی2.5شاهزاده فاضلیسیدابوالفضل 

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر1شتابیمهران

تحلیل سیستم- بخش صنایعمهندسی صنایع1.5شخصی نیائیمجید

بخش شیمی نساجیمهندسی نساجی1شرزه ئیمریم

بخش شهرسازیشهرسازی1شریف نژادمجتبی

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا1.5شریفی پیچونمحمد

بخش نقاشینقاشی2شریفی مهرجردیعلی اکبر

بخش فیزیك اتمی مولكولیفیزیك1شریفیانمهدی

بخش فیزیك هسته ایفیزیك1شفائیمحمد علی

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران1شفیع زاده مهدی

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1شفیعیعلیرضا

بخش معماریمعماری1شهابی نژادعلی

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا1شهریارعلی

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.5شیرزادامید

کیفیت و بهره وری- بخش صنایعمهندسی صنایع1.7شیشه بریداود

بخش فیزیك حالت جامدفیزیك1صادق زاده محمد علی

مخابرات- بخش برقمهندسی برق3.5صادقیمحمد تقی

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5صادقیحجت اله

بهینه سازی سیستم ها-بخش صنایعمهندسی صنایع1.5صادقیه احمد

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی1صارمی نائینیمحمدعلی

بخش روانشناسیروانشناسی و علوم تربیتی1.64صالح زاده ابرقوئیمریم

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1.5صانعیمنوچهر

بخش زیست شناسیزیست شناسی2.19صباغ شرف آبادیسید کاظم

بخش هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر2صدرالساداتسید علیرضا

قدرت-بخش برقمهندسی برق3.56صدیقی انارکیعلیرضا

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 1صراف  شیرازیمحمد جواد

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر5.31صرام مهدی آقا

الكترونیك و کنترل- بخش برقمهندسی برق1.5صفدرخانیهادی

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1صمدزاده یزدیمحمد رضا



تبدیل انرژی-بخش مكانیكمهندسی مكانیك1ط البیشهرام 

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری4.75ط البی  علی

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1طاهریابراهیم

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5طباطبائی نسبسید محمد

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر1طهماسبیمحمد

بخش مهندسی نرم افزارمهندسی کامپیوتر2.3ظریف زادهسجاد

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.5عابدی اردکانیمحمد

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی1عابدین زاده ماسولهسعید

بخش حسابداری و مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.21عارف منشزهره

بخش علوم کامپیوترعلوم ریاضی1.5عباسی هرفتهالهام

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی2.5عباسی بافقیحمید

بخش معماریمعماری2عباسی هرفتهمحسن

بخش شیمی آلیشیمی3.08عبداللهی علی بیكمحمد

پوشاک- بخش نساجیمهندسی نساجی1.5عبقریمحمد جواد

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران1عزیزی بندرآبادیحامد

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك3.75عزیزی تفتیروح اله

بخش مردم شناسیعلوم اجتماعی3عسكری ندوشنعباس

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ2.25عطارسعید

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 3.5عظیم زاده حمید رضا

بخش فناوری نساجیمهندسی نساجی2.5علمدار یزدیعلی اصغر

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 1علمیمحمد رضا

بخش مردم شناسیعلوم اجتماعی2علی مندگاریملیحه

بخش تعاون و رفاه اجتماعیعلوم اجتماعی1.5علی نژادمنوچهر

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی7.5علیخانیسعید

بخش معماریمعماری1عمادیان رضویسیده زینب

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5عندلیب اردکانیداود

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1.5غریبیخداکرم 

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا2غفاریان مالمیریحمید رضا

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1غفورزاده  یزدیعلی

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1غفوریاکبر

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی9غالم نژادجواد

بخش فیزیك هسته ایفیزیك1.5غالمزاده کلیشمیلیال

بخش تاریخحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1غالمی خسروآبادیمریم

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی16فاتحی مرجیمحمد

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی1.5فاتحی نیامهدی

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1فارسیبهنام

دینامیك و کنترل- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1.5فاضل محمد رضا

بخش فناوری نساجیمهندسی نساجی2فتاحیسعید

جامدات و ساخت- بخش مكانیكمهندسی مكانیك2.25فتوحی فیروز آبادعلیرضا

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1فخر آبادیمحمد جواد

بهینه سازی سیستم ها-بخش صنایعمهندسی صنایع1.75فخرزادمحمد باقر

بخش معماریمعماری1فرح  زانریمان 



بخش علوم کامپیوترعلوم ریاضی4فرشیمحمد

بخش جامعه شناسیعلوم اجتماعی1.5فرهمندمهناز

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری2فریدداریوش 

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 7.5فضائلی پورمحمد حسن

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات4.5فضیلت  فرعلی محمد

تبدیل انرژی-بخش مكانیكمهندسی مكانیك1.71فقیه خراسانیاحمد رضا

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.62فالح مرتضی

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1.25فالح  تفتیمهدی

کیفیت و بهره وری- بخش صنایعمهندسی صنایع4.2فالح نژادمحمد صابر

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی و علوم تربیتی1.5فالح  یخدانیحمید رضا

بخش زیست شناسیزیست شناسی1.5فالحتی مروستعلی

بخش نقاشینقاشی1فنائی شیخ االسالمیفریبا

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1فهیم نیامحمد حسین

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1فیض پورمحمد علی

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1قادری اردکانفاطمه

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1قاریحسینعلی 

بخش هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر1.5قاسم زاده محمد

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی5قاسمی بنادکوکیسیدصادق 

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی3.5قاسمی سعادت آبادیسمیه

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.5قاسمی مقدمحسن

مخابرات- بخش برقمهندسی برق1.5قانعی یخدان حسین 

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی1قدیری هراتیمنصور

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی8.25قربانیاحمد

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1کبیری شاه آبادحمید 

بخش شیمی آلیشیمی1کریمی زارچیمحمدعلی

بخش مدیریت بازرگانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5کنجكاومنفردامیررضا

بخش زمین شناسیزمین شناسی2.5کارگران بافقیفریبا

الكترونیك و کنترل- بخش برقمهندسی برق1کبیرپور اشكذرسعیده

قدرت-بخش برقمهندسی برق1کریمییاسر

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری1کریمیان علی اکبر

بخش جامعه شناسیعلوم اجتماعی3.71کالته ساداتیاحمد

تبدیل انرژی-بخش مكانیكمهندسی مكانیك1.71کالنترولی

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی1.5کالنترمهدی

بخش فقه و حقوق اسالمیالهیات1کالنتری خلیل آبادعباس 

بخش شیمی فیزیكشیمی1کمالوندمحمد

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی1کمالی علی آبادکاظم

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات2.12کهدوئیمحمد کاظ م 

بخش معماریمعماری1کوشش گران سیدعلیاکبر

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1کوهساریامیرحسین 

بخش علوم تربیتیروانشناسی و علوم تربیتی1.81کیانمریم

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 2.5کیانیبهمن

بخش شیمی معدنیشیمی1گرجیعلیرضا



گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1گل محمدی شورکیمحمد تقی

آب-بخش عمرانمهندسی عمران1.1گودرزیمحمد رضا

آمایش سرزمین- بخش جغرافیاجغرافیا1.75لشگری تفرشیاحسان

تحلیل سیستم- بخش صنایعمهندسی صنایع2.5لط فیمحمدمهدی

بخش هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر1.5لطیف علی محمد

بخش فیزیك ذرات بنیادیفیزیك1لوک زادههادی

بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی6.5مالك قائینی(محمد)فرید

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر1.81متین خواهسیدمجتبی

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1مجتهدزاده سیدحسین 

بخش نقاشینقاشی1محبیحمیدرضا

اکتشاف- بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی2.25محمدتراب فرهاد

بخش مهندسی شیمی و پلیمرپلیمر- مهندسی شیمی 1محمدمیرزائی بافقیمحمد علی

بخش شهرسازیشهرسازی2محمدیحمید

بخش شیمی فیزیكشیمی1.5محمدی منشحسین

بخش آمارعلوم ریاضی3محمودیعیسی

بخش مدیریت مناطق خشك و بیابانیمدیریت مناطق خشك وبیابانی2.5مختاریمحمدحسین

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1.75مختاریمریم

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی1مدرس  مصدق سیدمحمد صادق 

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 1مرادیغالمحسین

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران2.25مرشدرضا

بخش مردم شناسیعلوم اجتماعی1مرشدیابوالفضل

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1مروتی شریف آبادیعلی

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات4مزدایسناگلنار

قدرت-بخش برقمهندسی برق2.06مزیدی شرف آبادیمحمدرضا

دینامیك و کنترل- بخش مكانیكمهندسی مكانیك2.71مزیدیعباس

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا1.5مزیدیاحمد

بخش فیزیك ذرات بنیادیفیزیك1مستاجران گورتانیمریم

بخش زیست شناسیزیست شناسی1.69مشتاقیون سیدمحمد

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی1مشتاقیون سیدمحمد

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی1مشرفی فرمسعود

بخش زمین شناسیزمین شناسی1.5مشرفی فرمحمد رضا

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی1.5مشرقیعلیرضا

بخش فناوری نساجیمهندسی نساجی1مشروط ه حسن آقا

بهینه سازی سیستم ها-بخش صنایعمهندسی صنایع15.75مصط فائی پورعلی

بخش علم اطالعات و دانش شناسیعلوم اجتماعی1مصطفویاسمعیل

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر1.81مصطفویسید اکبر

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی1مصالئی پور یزدیمسعود

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 4مصلح  آرانیاصغر

بخش فیزیك اتمی مولكولیفیزیك1.5مطهریحمید

بخش ریاضیات محضعلوم ریاضی1مظ اهری تهرانیحمید

برنامه ریزی محیطی-بخش جغرافیاجغرافیا1.5مظ فریغالمعلی

بخش شیمی تجزیهشیمی8.5مظ لوم  اردکانیمحمد



بخش فیزیك فضافیزیك1.17معماریان محمد حسین 

الكترونیك و کنترل- بخش برقمهندسی برق2.83مفتخرزادهعلی

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.5مقامیامیر

بخش علم اطالعات و دانش شناسیعلوم اجتماعی2مكی زاده  تفتیبیبی فاط مه 

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1مكیانسید نظام الدین

بخش حقوقحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1ملك افضلی اردکانیمجتبی

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.12ملك ثابت مهدی

بخش مرتع و آبخیزداریمرتع و آبخیز داری2.25ملكی نژادحسین 

بخش شهرسازیشهرسازی2منتظرالحجهمهدی

بخش معماریمعماری1مندگاریکاظ م 

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1مهتدیانیکاظ م 

بخش معماریمعماری1.5مهدوی پوربابكیحسین 

بخش زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات1مهدوی رادفاطمه

ژئوتكنیك و راه- بخش عمرانمهندسی عمران1مهرنهادحمید

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1مهینی زاده منصور

مخابرات- بخش برقمهندسی برق3.5موحدیمسعود

بخش تعاون و رفاه اجتماعیعلوم اجتماعی1موسویسید محسن

بخش معماریمعماری3.5موسوی نسل خامنهلیال

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1موسویسید احمد

بخش زمین شناسیزمین شناسی1.5موسوی زادهسید محمد علی

بخش فیزیك ذرات بنیادیفیزیك5.5موسوی نژادسیدمحمد

بخش زیست شناسیزیست شناسی1.5میرباقری فیروزآبادمریم السادات 

سازه -بخش عمرانمهندسی عمران1میرجلیلیمحمدرضا

بخش مدیریت جهانگردیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5میرفخرالدینیفائزه السادات 

بخش معماریمعماری1میرجانی ارجنانحمید

بخش شیمی آلیشیمی5.58میرجلیلیبی بی فاط مه 

مخابرات- بخش برقمهندسی برق3میرجلیلیقاسم 

بخش فیزیك ذرات بنیادیفیزیك3میرجلیلیابوالفضل 

بخش فناوری نساجیمهندسی نساجی3.5میرجلیلیسیدعباس 

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1میرجلیلیسید کاظ م 

بخش علوم سیاسیحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.75میرحسینیسیدمحسن 

بخش آمارعلوم ریاضی1.5میرحسینی ابرندآبادیسیدمحسن 

بخش فیزیك فضافیزیك1میررکنیسیدمجید

قدرت-بخش برقمهندسی برق1.06میرزائیاحمد

بخش حسابداری و مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1میرزائیحمیدرضا

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1میرزائیان لردکیوانیوسف

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری6.5میرغفوریسید حبیب اله

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1میرفخرالدینیسید حیدر

الكترونیك و کنترل- بخش برقمهندسی برق2.83میروکیلیعلی

بخش فناوری اطالعاتمهندسی کامپیوتر1میزانیان باغ گلستانکیارش

بخش زبان و ادبیات عربزبان و ادبیات1میمندیوصال

بخش روانشناسیروانشناسی و علوم تربیتی1نادری نوبندگانیزهرا



استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی1نادریحجت

بخش مدیریت صنعتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1ناصر صدرآبادیعلیرضا

بخش حسابداری و مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری2.21ناظمی اردکانیمهدی

بخش معماریمعماری1نبی میبدیمسعود

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1.62نجاریانمحمدرضا

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی3نجفیمهدی

مخابرات- بخش برقمهندسی برق3نخ  کش منصور

تحلیل سیستم- بخش صنایعمهندسی صنایع1نخعی نژادمهدی 

زیستبخش محیطمحیط زیست- منابع طبیعی 4.5نژاد کورکیفرهاد

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری1.5نصراللهیزهرا

گروه معارف اسالمیمعارف اسالمی1نصراللهی نصرآبادمرتضی

بخش زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات1نصری نصرآبادیگلپر

تبدیل انرژی-بخش مكانیكمهندسی مكانیك1نظ ری امینه محمدرضا

بخش شهرسازیشهرسازی1نقصان  محمدیمحمد رضا

بخش شیمی فیزیكشیمی9.75نمازیان منصور

پوشاک- بخش نساجیمهندسی نساجی1نمیرانیانرستم

بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی1نواب  پورحمید رضا

بخش شیمی فیزیكشیمی1.75نورباال تفتیمحمد رضا

بخش شهرسازیشهرسازی1نورمحمدزاده حسین 

متالورژی صنعتی-بخش مهندسی موادمهندسی معدن و متالوژی1.5نوری خضرآبادمحسن

بخش ریاضیات کاربردیعلوم ریاضی1نیكوئی نژادیزدیزهراء

بخش فناوری نساجیمهندسی نساجی1هادی زاده محسن 

آب-بخش عمرانمهندسی عمران1.1هادیانمحمد رضا

بخش تاریخحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1هاشم  زاده  محمدیه عباس 

بخش علوم کامپیوترعلوم ریاضی1هاشمی نژادمهدیه

بهینه سازی سیستم ها-بخش صنایعمهندسی صنایع1.5هنرورمحبوبه

دینامیك و کنترل- بخش مكانیكمهندسی مكانیك1.5هنرور محجوبینمحمد هادی

بخش علوم کامپیوترعلوم ریاضی10هوشمنداصل محمدرضا

کیفیت و بهره وری- بخش صنایعمهندسی صنایع1.5وحدت  زادمحمدعلی

پوشاک- بخش نساجیمهندسی نساجی4.5ودودمرتضی

بخش شیمی معدنیشیمی4وفازاده رسول 

بخش علوم اقتصادیاقتصاد، مدیریت و حسابداری4.5یاوریکاظم

استخراج-بخش مهندسی معدنمهندسی معدن و متالوژی6یار احمدی بافقیعلیرضا

بخش تاریخحقوق، علوم سیاسی و تاریخ1.5یزدانی رادعلی

بخش هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر1یزدیان دهكردیمهدی


