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 توانندمي الملل بين واحد در 1393سال آزمون بدونكارشناسي ارشد  دوره براي كه افرادي مقدماتي ليست
  .نمايند ارسال را خود درخواست

 

  به ترتيب حروف الفبا در ھر رشته  اسامی  

 انتخاب دوم انتخاب اول نام نام خانوادگی
 )مديريت توسعه پايدار(جغرافيا  و برنامه ريزی روستايی  ھواشناسی سينوپتيک گرايش آب و) اقليم شناسی ( آب و ھواشناسی  رضا اسمعيلی
 مترجمی زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی وحيده زنگوئی

 مترجمی زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی رحيمه کار بخش راوری
 مترجمی زبان انگليسی آموزش زبان انگليسی طليعه مھتری طاھری
 زبانشناسی ھمگانی آموزش زبان انگليسی ميترا ميرزاآقابيک
  پژوھش علوم اجتماعی مريم رشيدابادی

  پژوھش علوم اجتماعی سميه کاظمی حاجی اباد
 تاريخ ايران باستان -تاريخ  تاريخ ايران اسالمی -تاريخ  فھيمه سيد نظری

 تاريخ ايران باستان -تاريخ  تاريخ ايران اسالمی -تاريخ  بھنام شيخی
 )توسعه کالبدی(جغرافيا  و برنامه ريزی روستايی  )مديريت توسعه پايدار(جغرافيا  و برنامه ريزی روستايی  سودابه براتی نزاد دربند

 )توسعه کالبدی(جغرافيا  و برنامه ريزی روستايی  )مديريت توسعه پايدار(جغرافيا  و برنامه ريزی روستايی  ثريا عزيزی
 )توسعه کالبدی(جغرافيا  و برنامه ريزی روستايی  جغرافيا  و برنامه ريزی شھری سحر حبيبی عبداليوسفی
 جغرافيای سياسی جغرافيا  و برنامه ريزی شھری زھره ستار زاده بردسيری

 )توسعه کالبدی(جغرافيا  و برنامه ريزی روستايی  جغرافيا  و برنامه ريزی شھری خديجه شھسواری
 جغرافيای سياسی برنامه ريزی شھریجغرافيا  و  بھنام محمدی
  زبان و ادبيات عرب شيوا تقی زاده
 زبان و ادبيات عرب زبان و ادبيات عرب فيروزه حامدی

  زبان و ادبيات عرب آسيه غوريانی محمود آباد
 آموزش زبان انگليسی مترجمی زبان انگليسی فھيمه برگی کاريزنو
 زبانشناسی ھمگانی انگليسیمترجمی زبان  سارا صادقی اسفجير

 آموزش زبان انگليسی مترجمی زبان انگليسی سينا فلقی
 آموزش زبان انگليسی مترجمی زبان انگليسی فروغ نصراله پور

 مترجمی زبان عربی مترجمی زبان عربی زينب حميد
  علوم قرآن وحديث - الھيات و معارف اسالمی  طيبه اکران

 علوم قرآن وحديث - الھيات و معارف اسالمی  علوم قرآن وحديث - و معارف اسالمی الھيات  مھدی شاه ولی اناری
  علوم قرآن وحديث - الھيات و معارف اسالمی  سيد سعيد موسوی
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 انتخاب دوم انتخاب اول نام نام خانوادگی
 فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  مريم احمدی آذر داش آتان

  فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  ناھيد بازوبندی
 فلسفه و کالم اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  زھرا بمانی

 حقوق جزاوجرم شناسی فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  سيد علی حسين نژاد کريمی
 فلسفه و کالم اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  مسعود دری

 حقوق جزاوجرم شناسی فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  مھين رنجبری قراجه
 جزاوجرم شناسیحقوق  فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  نگار سلطانی

 اخالق اسالمی -مدرسی معارف اسالمی  فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  ليال صيدالی جوانمردی
 حقوق جزاوجرم شناسی فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  راضيه غفاری نقنه
  اسالمیفقه ومبانی حقوق  - الھيات و معارف اسالمی  فاطمه منصوری
 اخالق اسالمی -مدرسی معارف اسالمی  فلسفه و کالم اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  عبداله جايری
 علوم قرآن وحديث - الھيات و معارف اسالمی  فلسفه و کالم اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  مليحه رمضانی
 اديان وعرفان -الھيات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  سيما محمدی

  اديان وعرفان -الھيات و معارف اسالمی فاطمه اکبرزاده گرمسيری
  اديان وعرفان -الھيات و معارف اسالمی نجمه محدثی
 حرکات اصالحی - آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  يادگيری و کنترل حرکتی -رفتار حرکتی  الھام اميرزاده
 مديريت راھبردی در سازمان ھای ورزشی -مديريت ورزشی يادگيری و کنترل حرکتی -رفتار حرکتی  فاطمه مرادیبايزيدی 
  يادگيری و کنترل حرکتی -رفتار حرکتی  فرزانه کاری

 زيست محيطی - زمين شناسی  زمين  شناسی  ـ اقتصادی مھديه حسينی بھلولی
 آبشناسی  - زمين شناسی  مھندسی  -زمين  شناسی  اشرف جيره نژاديان
 آبشناسی  - زمين شناسی  مھندسی  -زمين  شناسی  سميرا عرب انصاری

 آبشناسی  - زمين شناسی  مھندسی  -زمين  شناسی  ھادی فداکار
 آبشناسی  - زمين شناسی  مھندسی  -زمين  شناسی  خديجه قائد امينی ھارونی

 رسوب  شناسی وسنگ  شناسی  رسوبی  -زمين  شناسی  آبشناسی  - زمين شناسی  محمد ذاکری
 زيست محيطی - زمين شناسی  آبشناسی  - زمين شناسی  زھره کريم زاده

 مھندسی  -زمين  شناسی  آبشناسی  - زمين شناسی  سجاد ياری
 زمين  شناسی  ـ اقتصادی زيست محيطی - زمين شناسی  ويدا رادنيا

 ميکروبی -) بيوتکنولوژی(فناوری زيست  بيوشيمی -زيست شناسی  الھه مھدی زاده
 فيزيولوژی  جانوری - علوم  جانوری    -زيست  شناسی  بيو سيستماتيک جانوری -علوم جانوری  -زيست شناسی  مجتبی کرمی

  سلولی تکوينی -علوم جانوری  -زيست شناسی  سميرا کاظمی تکليمی
 ميکروبی -) بيوتکنولوژی(فناوری زيست  ميکروبيولوژی -زيست شناسی  امان هللا ھاشمزھی
 بيوشيمی -زيست شناسی  ميکروبی -) بيوتکنولوژی(زيست فناوری  سيده آراسته الداغی
 ميکروبيولوژی -زيست شناسی  ميکروبی -) بيوتکنولوژی(زيست فناوری  اعظم بابايی
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 انتخاب دوم انتخاب اول نام نام خانوادگی
 ميکروبيولوژی -زيست شناسی  ميکروبی -) بيوتکنولوژی(زيست فناوری  سمانه سليمان
 ميکروبيولوژی -زيست شناسی  ميکروبی -) بيوتکنولوژی(زيست فناوری  محترم فيضی

 ميکروبيولوژی -زيست شناسی  ميکروبی -) بيوتکنولوژی(زيست فناوری  زھرا نخعی پور
 آبشناسی  - زمين شناسی  زلزله شناسی -ژئوفيزيک  محبوبه سيامک

 نجوم و اخترفيزيک  -فيزيک   زلزله شناسی -ژئوفيزيک  فاطمه صادقی گوغری
  زلزله شناسی -ژئوفيزيک  سيد ايمان ميرزايی
 )نانوفيزيک(حالت جامد  -فيزيک   زلزله شناسی -ژئوفيزيک  رضا نورالدينی

 شيمی تجزيه -شيمی  شيمی آلی -شيمی  زينب جاللی کنديسکاليی
 شيمی معدنی -شيمی  شيمی آلی -شيمی  غزاله خورشيدی

 شيمی پليمر -شيمی  شيمی آلی -شيمی  نيلوفر ديندار فوالدلو
 شيمی معدنی -شيمی  شيمی پليمر -شيمی  سعيده سادات حسينی
 شيمی آلی -شيمی  شيمی پليمر -شيمی  مليحه خزاعی

 شيمی معدنی -شيمی  شيمی پليمر -شيمی  معصومه السادات سيدالحسينی
 شيمی آلی -شيمی  پليمر شيمی -شيمی  منا کامالن زرگر زرين
 شيمی تجزيه -شيمی  شيمی پليمر -شيمی  سعيد منزوی قاچکانلو

 شيمی تجزيه -شيمی  شيمی پليمر -شيمی  سعادتی نجمه
 شيمی فيزيک -شيمی  شيمی تجزيه -شيمی  فريده جاجرمی
 شيمی آلی -شيمی  شيمی تجزيه -شيمی  سارا نخودچی
 شيمی آلی -شيمی  شيمی فيزيک -شيمی  سيده نجمه ابوترابی
 شيمی پليمر -شيمی  شيمی فيزيک -شيمی  زھره نيازی

 )نانوفيزيک(حالت جامد  -فيزيک   حالت  جامد -فيزيک  سيد مھدی شواکندی
موسوی  معصومه سادات

 دارامرودی
 )نانوفيزيک(حالت جامد  -فيزيک   حالت  جامد -فيزيک 

 ھسته ای  -فيزيک  جامدحالت   -فيزيک  عليرضا ميرزاخانی
 ھسته ای  -فيزيک  حالت  جامد -فيزيک  خديجه ھمتی کھراده
 ھسته ای  -فيزيک  ذرات  بنيادی  - فيزيک سارا مطيع بيرجندی

 )نانوفيزيک(حالت جامد  -فيزيک   ھسته ای  -فيزيک  مينا ربيع زاده
  ھسته ای  -فيزيک  سيد سعيد ھاشمی ابرندآبادی

 حالت  جامد -فيزيک  )نانوفيزيک(حالت جامد  -فيزيک   مژده رويين فرد
 نجوم و اخترفيزيک  -فيزيک   )نانوفيزيک(حالت جامد  -فيزيک   زھره سليقه
 ذرات  بنيادی  - فيزيک )نانوفيزيک(حالت جامد  -فيزيک   شھرام يلمه ھا

 علوم اقتصادی اقتصاد انرژی زھره ميرسليمانی
 اقتصاد انرژی اقتصادی وبرنامه ريزیتوسعه  محدثه ضيائی
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 انتخاب دوم انتخاب اول نام نام خانوادگی
 حسابرسی حسابداری رضا ابراھيمی
 حسابرسی حسابداری فاطمه بغيشنی
 حسابرسی حسابداری الھام خسروی

 حسابرسی حسابداری محمد علی خسروی چاھک
 حسابرسی حسابداری عاطفه زمانی
 حسابرسی حسابداری منصور سرفراز
 حسابرسی حسابداری معصومه شمسا

 حسابرسی حسابداری اکرم فتحعلی باغنی
 حسابرسی حسابداری پريسا محسنی
 حسابرسی حسابداری احسان مقيميان

 حقوق خصوصی حقوق جزاوجرم شناسی سميه آقايی نژاد امامقلی
 حقوق خصوصی حقوق جزاوجرم شناسی احسان اسماعيلی
 حقوق خصوصی حقوق جزاوجرم شناسی ريحانه اکبری
 حقوق خصوصی حقوق جزاوجرم شناسی علی خالدی
 حقوق خصوصی حقوق جزاوجرم شناسی زھرا سعادت
 فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  حقوق جزاوجرم شناسی فاطمه فرقانی
 حقوق خصوصی حقوق جزاوجرم شناسی زينب نقدی

 حقوق جزاوجرم شناسی حقوق خصوصی الھه خنامانی
 حقوق جزاوجرم شناسی خصوصیحقوق  عاطفه رفيعی
 حقوق جزاوجرم شناسی حقوق خصوصی زينب سعيدی

 حقوق جزاوجرم شناسی حقوق خصوصی حميد صفرزاده بقال
 حقوق جزاوجرم شناسی حقوق خصوصی مليحه عرب زوزنی
 حقوق جزاوجرم شناسی حقوق خصوصی عباس قربانی اول

 شناسی حقوق جزاوجرم حقوق خصوصی جواد قلی زاده بيک نظر
 فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  حقوق خصوصی طالب کاظمی

 فقه ومبانی حقوق اسالمی - الھيات و معارف اسالمی  حقوق خصوصی محبوب نعلبندی اقدم
 حقوق جزاوجرم شناسی حقوق خصوصی سميرا وجدانی
 حقوق جزاوجرم شناسی حقوق خصوصی محمد مھدی ھنربخش

 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی اسيه پوردوينباقر 
 توسعه اقتصادی وبرنامه ريزی علوم اقتصادی محسن توان

 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی فھيمه توانگر
 علوم اقتصادی علوم اقتصادی عصمت خرم دل

 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی سحر دشتبان فاروجی
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 انتخاب دوم انتخاب اول نام نام خانوادگی
 بازاريابی بين الملل - مديريت بازرگانی  علوم اقتصادی راحله رجائی

 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی علی اصغر زارع کرديانی
 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی زھره سامان پور

 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی الھه شبرنگ زاده
  علوم اقتصادی فھيمه علی اکبری سال می

 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی انسيه محمدی
 توليد -مديريت صنعتی  اقتصادیعلوم  مھران محمدی

  علوم اقتصادی فاطمه نظامی خواه
 روابط بين الملل علوم سياسی فرزانه آرگينی
 روابط بين الملل علوم سياسی اميد حسينی
 روابط بين الملل علوم سياسی حسين حشيمی
 روابط بين الملل علوم سياسی زھرا عبادی
 سياسیعلوم  علوم سياسی سيده مريم نوری
 تحول -مديريت بازرگانی مديريت اجرايی وحيد قديمی
 توسعه اقتصادی وبرنامه ريزی بازاريابی بين الملل - مديريت بازرگانی  پريسا بيات

 مديريت اجرايی بازاريابی بين الملل - مديريت بازرگانی  پريسا سادات حسنی راد
 توليد -مديريت صنعتی  المللبازاريابی بين  - مديريت بازرگانی  حاتم خليلی پور

 تحول -مديريت بازرگانی بازاريابی بين الملل - مديريت بازرگانی  فاطمه السادات منصورابادی
 تحول -مديريت بازرگانی بازاريابی بين الملل - مديريت بازرگانی  نجمه السادات موسوی زاده بمی

 توليد -مديريت صنعتی  تحول -مديريت بازرگانی محمدکاظم اسکندری
 تحول -مديريت بازرگانی توليد -مديريت صنعتی  عارفه افسرده خالکياسر

 تحول -مديريت بازرگانی توليد -مديريت صنعتی  بصير هللا مرادی
 بازاريابی بين الملل - مديريت بازرگانی  توليد -مديريت صنعتی  سعيد جعفری
  توليد -مديريت صنعتی  الھام گله دار
  روانشناسی  بالينی سمانه اميری
 روانشناسی  بالينی روانشناسی  بالينی فريبا پاکروان

 روانشناسی تربيتی روانشناسی  بالينی عليرضا جرجندی رحمت ابادی
 روانشناسی عمومی روانشناسی  بالينی اسما حريفی مود

 روانشناسی عمومی روانشناسی  بالينی امين حسينی
  بالينیروانشناسی   مھسا رشيدنژاد
 روانشناسی  بالينی روانشناسی  بالينی خديجه سعادتمند

 روانشناسی  بالينی روانشناسی  بالينی سعيد شاه حسينی تازيک
  روانشناسی  بالينی محمد عليان
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 انتخاب دوم انتخاب اول نام نام خانوادگی
  روانشناسی  بالينی نوروزی فرزام

 روانشناسی  بالينی روانشناسی تربيتی محبوبه طلعتی دوغ ابادی
  روانشناسی تربيتی فاطمه ناصری
  روانشناسی عمومی سمانه آذرآئين

 روانشناسی تربيتی روانشناسی عمومی محمد رئوف انجم شعاع
 مشاوره خانواده - مشاوره روانشناسی عمومی حميد برجسته ثانی

  روانشناسی عمومی عليمه حق پناه
 روانشناسی  بالينی روانشناسی عمومی فرخنده فکور معنوی

 روانشناسی تربيتی روانشناسی عمومی مريم لطفی
  علوم اطالعات و دانش شناسی سيده زھرا عابدی

  علوم اطالعات و دانش شناسی فرزانه محمودوند
  علوم اطالعات و دانش شناسی نجمه ناموسی جعفر آبادی

 برنامه ريزی درسی -علوم تربيتی  مديريت  آموزشی محمد اسدالھی
 برنامه ريزی درسی -علوم تربيتی  آموزشی  مديريت فاطمه برات زاده
 مشاوره خانواده - مشاوره مديريت  آموزشی مينا پژمان ثانی

 برنامه ريزی درسی -علوم تربيتی  مديريت  آموزشی طاھره حسينی
 مشاوره خانواده - مشاوره مديريت  آموزشی زھرا قربانی حصاری

 خانوادهمشاوره  - مشاوره مديريت  آموزشی منيژه کوشکی
 روانشناسی تربيتی مشاوره خانواده - مشاوره سپيده الھياری

 روانشناسی تربيتی مشاوره خانواده - مشاوره مريم توکلی پل ارام
 برنامه ريزی درسی -علوم تربيتی  مشاوره خانواده - مشاوره الھه حبيبی راميانی

 بالينیروانشناسی   مشاوره خانواده - مشاوره سيد محمد رضا حسينی
 روانشناسی عمومی مشاوره خانواده - مشاوره صديقه دالور خدابنده

 روانشناسی تربيتی مشاوره خانواده - مشاوره تکتم غالمزاده
 مشاوره خانواده - مشاوره مشاوره خانواده - مشاوره راضيه ھيبتی گوجانی

 روانشناسی  بالينی مشاوره خانواده - مشاوره فرشيد يحيی نژاد
 روانشناسی  بالينی مشاوره خانواده - مشاوره سميرا يوسفی
 آمار رياضی آمار اقتصادی و اجتماعی مريم تابنده

 آمار رياضی آمار رياضی ليال خوش خلق
 آمار اقتصادی و اجتماعی آمار رياضی مليحه سوری
 آمار اقتصادی و اجتماعی آمار رياضی محمد صادق صالحی
 اقتصادی و اجتماعیآمار  آمار رياضی سکينه عالئی
 تحقيق درعمليات -رياضی کاربردی  کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  مجتبی ترابی
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 آناليز عددی -رياضی کاربردی  کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  اعظم مجرد

 تحقيق درعمليات -رياضی کاربردی  کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  رضا محمديان بيدختی
 آناليز عددی -رياضی کاربردی  کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  الھام يگانه پرست

 آناليز ھارمونيک - رياضی محض آناليز عددی -رياضی کاربردی  محدثه ابراھيم زاده حصار
 )سيستمھای ديناميکی ( ھندسه  -رياضی محض  آناليز عددی -رياضی کاربردی  ھدی بابايی

 آناليز عددی -رياضی کاربردی  تحقيق درعمليات -رياضی کاربردی  مريم اصغری
 کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  تحقيق درعمليات -رياضی کاربردی  سميرا سامانی فر
 کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  تحقيق درعمليات -رياضی کاربردی  محمد غفاری
 کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  درعملياتتحقيق  -رياضی کاربردی  رقيه لطيفی
 کنترل و بھينه سازی -رياضی کاربردی  آناليزتابعی - رياضی محض سپيده صفوی

 نظريه گروه ھا - رياضی محض )توپولوژی جبری ( ھندسه  -رياضی محض  ابراھيم کريمی نيا
 آناليزتابعی - رياضی محض )سيستمھای ديناميکی ( ھندسه  -رياضی محض  رضا محمدپوربجارگفشه

 زراعت  - مھندسی  کشاورزی   )اگرواکولوژی(بوم شناسی زراعی - کشاورزی  فاطمه معلم بنھنگی
 حشره شناسی کشاورزی -مھندسی کشاورزی  بيماری  شناسی  گياھی  - مھندسی  کشاورزی  مھدی مريدی
 تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  اصالح نژاد دام -علوم دامی  - مھندسی  کشاورزی  فاطمه مکاری

 تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  اصالح نژاد دام -علوم دامی  - مھندسی  کشاورزی  مھديه نقوی شھرضا
 مکانيزاسيون کشاورزی -مھندسی کشاورزی  مکانيک ماشينھای کشاورزی  -مھندسی کشاورزی  داود ظھيار

 سياست وتوسعه روستايی - اقتصادکشاورزی  -مھندسی کشاورزی  مديريت وتوليدکشاورزی - اقتصادکشاورزی  -مھندسی کشاورزی  عليرضا ثانی حيدری
 سياست وتوسعه روستايی - اقتصادکشاورزی  -مھندسی کشاورزی  مديريت وتوليدکشاورزی - اقتصادکشاورزی  -مھندسی کشاورزی  سيدشھاب ميرباقری
 بيوتکنولوژی در کشاورزی -مھندسی کشاورزی  بيوتکنولوژی در کشاورزی -مھندسی کشاورزی  سکينه سوختانلو
 مديريت وتوليدکشاورزی - اقتصادکشاورزی  -مھندسی کشاورزی  بيوتکنولوژی در کشاورزی -مھندسی کشاورزی  مطھره فداکار
  بيوتکنولوژی در کشاورزی -مھندسی کشاورزی  ساره قاسمی

  حشره شناسی کشاورزی -مھندسی کشاورزی  سيده ھما اميری کاريزکنی
 بيماری  شناسی  گياھی  - مھندسی  کشاورزی  حشره شناسی کشاورزی -مھندسی کشاورزی  صديقه اناھيده

  حشره شناسی کشاورزی -مھندسی کشاورزی  بھاره عرب تيموری رزانی
 آبياری و زھکشی -مھندسی کشاورزی  سازه ھای آبی -مھندسی کشاورزی  سيد حامد سيد سليمانی

 منابع آب -مھندسی کشاورزی  سازه ھای آبی -مھندسی کشاورزی  زھرا قربانی
 سبزی کاری -علوم باغبانی  -مھندسی کشاورزی  گياھان دارويی -علوم باغبانی -مھندسی کشاورزی  زينت آذری

 گياھان زينتی -علوم باغبانی  -مھندسی کشاورزی  گياھان دارويی -علوم باغبانی -مھندسی کشاورزی  اسماعيل صادقی احمدآباد
 سبزی کاری -علوم باغبانی  -مھندسی کشاورزی  گياھان دارويی -علوم باغبانی -مھندسی کشاورزی  مليحه نظافت

 ميوه کاری -باغبانی علوم  -مھندسی کشاورزی  گياھان زينتی -علوم باغبانی  -مھندسی کشاورزی  معصومه ھمتی فر
 تغذيه طيور - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  فتانه اعظمی ساردويی

 تغذيه طيور - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  راضيه رحيم زاده
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 تغذيه طيور - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -کشاورزی مھندسی  مھديه شفعيی

 تغذيه طيور - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  زھرا علی جعفری
 تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -کشاورزی مھندسی  تغذيه طيور - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  حميده حفيظی رودی

 تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  تغذيه طيور - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  نويد قوی پنجه
 تغذيه نشخوارکنندگان - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  تغذيه طيور - علوم دامی  -مھندسی کشاورزی  افشين مجتبی

 شيمی مواد غذايی - علوم وصنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  زھره گندمیباغ 
 شيمی مواد غذايی - علوم وصنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  ساناز روشنی

 ميکروبيولوژی مواد غذايی - علوم وصنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  وحيده ساالرکريمی
 صنايع غذايیمھندسی  -علوم وصنايع غذايی -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  معظمه سلطانی سنگی
 شيمی مواد غذايی - علوم وصنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  عاطفه فالح يخدانی

 مھندسی صنايع غذايی -غذايیعلوم وصنايع  -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  مريم محمدی نعمت اباد
 مھندسی صنايع غذايی -علوم وصنايع غذايی -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  مھديه مسعودپور بھا ابادی

 شيمی مواد غذايی - علوم وصنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  سيده زھرا ھاشمی
 تکنولوژی مواد غذايی -علوم و صنايع غذايی  -مھندسی کشاورزی  مھندسی صنايع غذايی -علوم وصنايع غذايی -مھندسی کشاورزی  انسيه عليپور خبيصی
  مکانيزاسيون کشاورزی -مھندسی کشاورزی  مھنا بخشی الکسار

 مکانيک ماشينھای کشاورزی  -مھندسی کشاورزی  مکانيزاسيون کشاورزی -مھندسی کشاورزی  اميد قادرپور
  مکانيزاسيون کشاورزی -مھندسی کشاورزی  نسيم مھری چپرپردی

 آبياری و زھکشی -مھندسی کشاورزی  منابع آب -مھندسی کشاورزی  ھاشم درخشان
 آبی سازه ھای -مھندسی کشاورزی  منابع آب -مھندسی کشاورزی  زھرا فرمانبر
 آبخيزداری -مھندسی منابع طبيعی  مرتعداری -مھندسی منابع طبيعی  محبوبه سادات حسينی

 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  منصوره اميرآباديزاده
 قدرت -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  نوری اميررضا
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  الکترونيک -مھندسی برق  عليرضا ايزدپور
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  الکترونيک -مھندسی برق  محمد رضا جمالی

 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  نيره دبيری نيا
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  الکترونيک -مھندسی برق  فاطمه ذوالفقاريان
 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  علی رضاپور
 کنترل -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  حسن ريوندی
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  الکترونيک -مھندسی برق  زينب شفيعی

 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  ايمان عباس زاده
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  الکترونيک -مھندسی برق  مھرناز عزالدين
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  الکترونيک -مھندسی برق  مھرداد غفاری
 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  پريسا قلی زاده
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 قدرت -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  محمدرضا محمدی اقايی

 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  الکترونيک -مھندسی برق  راضيه مرادی چالشتری
 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  کنترل -مھندسی برق  احسان خليلی
 قدرت -مھندسی برق  کنترل -مھندسی برق  مرتضی خير

 قدرت -مھندسی برق  کنترل -مھندسی برق  علی شربتی
  کنترل -برق مھندسی  محسن صفاری

 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  کنترل -مھندسی برق  رضا طاھری زاده زارچ
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  کنترل -مھندسی برق  مسعود قنبری

 الکترونيک -مھندسی برق  کنترل -مھندسی برق  حسين محمد حسين عبدلی
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  کنترل -مھندسی برق  ساميه نجاران

 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  کنترل -مھندسی برق  ھنگامه نورايی چالشتری
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  کنترل -مھندسی برق  نجمه سادات وحدت بايگی

 الکترونيک -مھندسی برق  کنترل -مھندسی برق  فرھاد يوسفی
 مخابرات گرايش ميدان -مھندسی برق  مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  فاطمه زردشت

 مخابرات گرايش ميدان -مھندسی برق  مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  فائزه شيرمھنجی
 الکترونيک -مھندسی برق  مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  سعيد صفاری

 گرايش ميدانمخابرات  -مھندسی برق  مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  ميترا کوت ابادی
 کنترل -مھندسی برق  مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  محمد کوچک مالشاھی
 مخابرات گرايش ميدان -مھندسی برق  مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  محمد محبی آشتيانی
 مخابرات گرايش ميدان -مھندسی برق  مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  سعيد مقيم زاده محبی

 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  مخابرات گرايش ميدان -مھندسی برق  ريحانه تقديری
 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  مخابرات گرايش ميدان -مھندسی برق  عاطفه رضايی
 الکترونيک -مھندسی برق  بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  حجت زامياد

 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  الھام شريفی ابدر
 گرايش بيوشيميايی -مھندسی شيمی  مھندسی شيمی  گرايش صنايع  غذايی ميترا اصغری
 مھندسی شيمی  گرايش صنايع  غذايی گرايش بيوشيميايی -مھندسی شيمی  شکوه السادات موسوی
 مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند فرايندھای جداسازیگرايش پديده ھای انتقال و  -مھندسی شيمی  عليرضا حيدری
 مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  اميرحسين رضايان
 گرايش فرآوری و انتقال گازمھندسی شيمی  گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  محسن سياری
 مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  رضا شفيعی

 مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  محمد نصيرائی
 گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند مھديه ازادپور

 گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند راضيه بره
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 گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  شبيه سازی و طراحی فرآيندمھندسی شيمی گرايش  عبداله حاجی زاده
 مھندسی شيمی  گرايش صنايع  غذايی مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند محبوبه صادق راد
 فرآوری و انتقال گازمھندسی شيمی گرايش  مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند محمد نبی طباخ زاده
 گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -مھندسی شيمی  مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند مسعود منتظری
 مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند فائقه وفايی
 مھندسی شيمی  گرايش صنايع  غذايی گرايش فرآوری و انتقال گازمھندسی شيمی  فاطمه بخشی

 مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز سارا پناھی زيارتگاه
 فرآيندمھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی  مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز ندا رفيعی شھرکی
 مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز فواد رفيعی نژاد

 مھندسی شيمی گرايش شبيه سازی و طراحی فرآيند مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز عباس عبادی
 گرايش پديده ھای انتقال و فرايندھای جداسازی -شيمی مھندسی  مھندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز جواد نودھی
  صنايع -مھندسی صنايع  دانيال آريانژاد
  صنايع -مھندسی صنايع  حامد اصفيايی
 ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  صنايع -مھندسی صنايع  مرتضی اطرشی
 مديريت اجرايی صنايع -مھندسی صنايع  شيما امينی

 توليد -مديريت صنعتی  صنايع -مھندسی صنايع  ھنگامه برگ بيد
 توليد -مديريت صنعتی  صنايع -مھندسی صنايع  سيما بوسعيدی اشترجانی

 صنايع -مھندسی صنايع  صنايع -مھندسی صنايع  مرتضی جبله
 مديريت اجرايی صنايع -مھندسی صنايع  امير حيدرنيا کالتی
 صنايع -مھندسی صنايع  صنايع -مھندسی صنايع  سودابه خسروی نوده
 مديريت اجرايی صنايع -مھندسی صنايع  رويا دھقان فرد

  صنايع -مھندسی صنايع  ستار رجب پور صنعتی
  صنايع -مھندسی صنايع  مريم سواری خراجی

 توليد -مديريت صنعتی  صنايع -مھندسی صنايع  مليحه شکرالھی
  صنايع -مھندسی صنايع  ثريا صالحی
 مديريت اجرايی صنايع -مھندسی صنايع  فاطمه صحرائی
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  صنايع -مھندسی صنايع  احسان عرب زاده
 صنايع -مھندسی صنايع  صنايع -مھندسی صنايع  حميدرضا عزيزايی
  صنايع -مھندسی صنايع  مريم عنابستانی
  صنايع -مھندسی صنايع  سميرا کرامتلو
 صنايع -مھندسی صنايع  صنايع -مھندسی صنايع  معصومه گل پور

 توليد -مديريت صنعتی  صنايع -مھندسی صنايع  حسن مالداودی
  صنايع -مھندسی صنايع  سحر موذنی
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  صنايع -مھندسی صنايع  سيده زھرا موسوی پور

 آئرو ديناميک -فضا  - مھندسی ھوا  صنايع -مھندسی صنايع  فرشيد مومنی
  صنايع -مھندسی صنايع  نجمه ھدايت حسن ابادی

 توليد -مديريت صنعتی  صنايع -مھندسی صنايع  زھرا ھدايتی
 توليد -مديريت صنعتی  صنايع -مھندسی صنايع  زھرا ھواشی نژاديان

 مديريت اجرايی صنايع -مھندسی صنايع  نسيم يادگار
 مھندسی زلزله -مھندسی عمران سازه -مھندسی عمران  ھادی پناھی
 مھندسی زلزله -مھندسی عمران سازه -مھندسی عمران  سيد حامد جعفری

 مھندسی زلزله -مھندسی عمران سازه -مھندسی عمران  رضا خوش رو
 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  سھيل سبزواری
 سازه -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  مرتضی سرگلزھی

 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  حميد رضا شايق
 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  سکينه صفری

 مھندسی زلزله -مھندسی عمران سازه -مھندسی عمران  اميرھوشنگ فريورراد
 مھندسی زلزله -مھندسی عمران سازه -مھندسی عمران  رسول قربانی

 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  وحيد گل کاری
 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  محمود مسعودی

 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  سيد محمد رضا ميرعارفين
  سازه -مھندسی عمران  شھريار ناطق
 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  حسن نجفی

 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  سازه -مھندسی عمران  علی اکبر نجفی منظری
 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  سازه ھای  ھيدروليکی -مھندسی عمران  علی ضيايی نژاد
 مھندسی زلزله -مھندسی عمران مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  علی خفايی موخر

 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  ياسر دادگستر
 سازه -مھندسی عمران  مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  علی رفعت بخش ايران
 مھندسی زلزله -مھندسی عمران مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  آرمين سعيدی جوادی

 مھندسی زلزله -مھندسی عمران وپیمکانيک خاک  -مھندسی عمران  ياسمن قمی
 سازه -مھندسی عمران  مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  اميد کيانيان

 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  علی معمارزاده
 سازه -مھندسی عمران  مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  علی منتظری نجف آبادی

 سازه ھای  ھيدروليکی -مھندسی عمران  مھندسی آب -مھندسی عمران  محمد امين پوراسماعيلی
 مھندسی محيط زيست -مھندسی عمران  مھندسی آب -مھندسی عمران  محمدجواد راھی

 سازه ھای  ھيدروليکی -مھندسی عمران  مھندسی آب -مھندسی عمران  مريم ضياالدينی دشتخاکی
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 مھندسی محيط زيست -مھندسی عمران  مھندسی آب - مھندسی عمران عرفان قاسمی طوسی

 سازه ھای  ھيدروليکی -مھندسی عمران  مھندسی محيط زيست -مھندسی عمران  علی پيش جو
 مھندسی زلزله -مھندسی عمران مھندسی محيط زيست -مھندسی عمران  کيوان خواجوی
 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  مھندسی محيط زيست -مھندسی عمران  سھيل درخشان

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ناھيد ابراھيمی زاده
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھانيه اسدی گلمانخانه
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  علی باقری نسوان

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  آناھيتا برزگر
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  جواد چاجی

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ريحانه حسن زاده
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  زھرا خانجان زاد

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  فاطمه راشدی
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  عاطفه رحيمی نسب
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  زينب رشيدی طيب

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  اسدهللا شکرايی
  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  حسين شيروانی

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  آمنه صادقی تجدانو
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ميخک صمدی کوھی

  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  اميد مخدوم
 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  فاطمه ميراحمدی چناروييه

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  سيدمحمد نصراللھی
 ھوش مصنوعی -  مھندسی کامپيوتر نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  مھدی نصرالھی

 ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  رضا ھادی مقوی
)آموزش محور-مجازی(کسب و کار الکترونيکی -مديريت فناوری و اطالعات )آموزش محور- مجازی(نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  سيد مصطفی بزرگی امرئی

 الکترونيک -مھندسی برق  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  اميرحسين احمديان
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  پارسا باقرزاده

 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  محمدعلی باقری ارومی
 افزارنرم  - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  سميرا بھنام راد
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  فرشته شاکری

 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  بنفشه صابرلتيباری
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  نسيم صديقی

 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  راضيه عادل خواه
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  فاطمه عبدالرزاق نژاد
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 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  مھسا عرب
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  فرزانه عقيقی
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  عظيم فرقدان
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  محسن فياض
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  مريم قبادی

 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  فاطمه قربانپور
 تحول -مديريت بازرگانی ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  افسانه کريم زاده

 )آموزش محور- مجازی(نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  مھديه لبنی
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  مرضيه لکزائی

 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  سيده زکيه مومنی کالته رضا
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  منا مونسان
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  حميد نصيری
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  مصنوعیھوش  - مھندسی کامپيوتر  رضا نوربخش
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  عباس يزدی نژاد
 نرم افزار - مھندسی کامپيوتر  ھوش مصنوعی - مھندسی کامپيوتر  گوھر يوسفی

 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  حسام بازرگان ھرندی
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  محمد صادق پھلوان زاده
 صنايع -مھندسی صنايع  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  مبينا حاتمی ميری

 سازه ھای ھوايی -فضا  - مھندسی ھوا  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  سيد رضا حسينی
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مکانيک مھندسی  دانيال حکيمی راد

 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  محمد خرسند احمدی
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  محمد دانشمندی
 طراحی  کاربردی  - مکانيک مھندسی  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  ميالد دل دار

 آئرو ديناميک -فضا  - مھندسی ھوا  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  صاير دلدار يزدان اباد
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  محمد حسين دورانه گرد
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  سعيد رحمان نيا

 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  افشين رحمانی نمدی
 آئرو ديناميک -فضا  - مھندسی ھوا  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  پژمان زارع

 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  امين شريفی اردغان
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  محمد صادقی

 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  وکيع طاھری فيروزکوھی
 آئرو ديناميک -فضا  - مھندسی ھوا  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  مھدی کيالی کوشک قاضی

 جلو برندگی -فضا  - مھندسی ھوا  تبديل انرژی  - مکانيک  مھندسی الياس الر کرمانی
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 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  مھال مسکنيان
 آئرو ديناميک -فضا  - مھندسی ھوا  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  محمد سجاد مظفری
 طراحی  کاربردی  - مکانيک مھندسی  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  حسام مقدسی
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  عقيل ملکی

 ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  محسن نامور خرکی
 ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  فرنوش دادک
 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  فرشاد غالمی

 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  حميدرضا کافی کنگ
 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  امير کريميان

 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  مينا کمالی مقدم
 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  رضا کيخائی

 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  سيد احمد مصطفوی سفتجانی
 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  سيد اميرمحمد مناقب
 تبديل انرژی  - مھندسی مکانيک  طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  حسين ناصری
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  ميالد پژمان

 کاربردیطراحی    - مھندسی مکانيک  ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  کريم تيموری توکلی قازقان
 مکانيک ماشينھای کشاورزی  -مھندسی کشاورزی  ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  سيدسينا حسينی

 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  حسين رستمی نجف ابادی
 طراحی  کاربردی  - مھندسی مکانيک  ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  انسيه يوسفی
 شناسايی ، انتخاب و روش ساخت مواد مھندسی - مھندسی مواد  خوردگی و حفاظت از مواد - مھندسی مواد  جواد حيدرپور
 ساخت و توليد - مھندسی مکانيک  شناسايی ، انتخاب و روش ساخت مواد مھندسی - مھندسی مواد  دانش اميری

 GIS-عمران مھندسی  آبخيزداری -مھندسی منابع طبيعی  مرجان طالبی نيا
 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  سيد عليرضا امين

  قدرت -مھندسی برق  محسن برات پور
 الکترونيک -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  سپھر بيژنی
 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  خليق سنگ آتش حسين

 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  فرشاد حسينی زند
 مخابرات گرايش سيستم -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  احمد حق شناس
 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  محمد مھدی درخشانی
  قدرت -مھندسی برق  عارف شفيعی

  قدرت -مھندسی برق  رسول شمس الدين مطلق
 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  مجتبی صلواتی
 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  حسين کشتکار
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 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  محمد معدنی پور
 قدرت -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  کريمی منصوره
 کنترل -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  خليل ميراحمدی

  قدرت -مھندسی برق  محمد جواد نجفی قدوسی
 بيوالکتريک - مھندسی پزشکی  قدرت -مھندسی برق  سينا نظری رباطی
 قدرت -مھندسی برق  قدرت -مھندسی برق  امير نيک افروز

 سازه -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  علی ابوالحسن پور
 سازه -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  نصيبه برھانيان
 مھندسی زلزله -مھندسی عمران مديريت و ساخت -مھندسی عمران  سعيد جھان

 مھندسی محيط زيست -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  سيد ابوذر حسينی عقدا
 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  ميترا خدادادی شھرضا

 سازه -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  اميررضا خيرانديش
 سازه -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  سيد محمد صادق زرگر

 مھندسی زلزله -مھندسی عمران مديريت و ساخت -مھندسی عمران  بھروز طھماسبی
 مھندسی آب -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  اکرم قلندری

 مھندسی آب -مھندسی عمران  مديريت و ساخت -عمران مھندسی  فريبا ھدايتی زاده
 GIS-مھندسی عمران  مديريت و ساخت -مھندسی عمران  ناصر يادگاری

 سازه -مھندسی عمران  مھندسی زلزله -مھندسی عمران رضا اسمعيل زاده شھری
 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  مھندسی زلزله -مھندسی عمران مجتبی خدادادی
 سنجش از دور -مھندسی عمران  GIS-مھندسی عمران  شيما کجوریجعفری 
 مکانيک خاک وپی -مھندسی عمران  GIS-مھندسی عمران  فھيمه دھقان

 سنجش از دور -مھندسی عمران  GIS-مھندسی عمران  سعيد رحمتی ديرانلويی
 سنجش از دور -مھندسی عمران  GIS-مھندسی عمران  مريم صابری نسب

 سنجش از دور -مھندسی عمران  GIS-مھندسی عمران  محمد طبسی
 علوم قرآن وحديث - الھيات و معارف اسالمی  مھندسی معماری مھشيد ابراھيمی
  مھندسی معماری مرضيه اھنگر
  مھندسی معماری برجی بيتا

 مھندسی معماری مھندسی معماری فھيمه توانائی
 شھریمديريت امور  مھندسی معماری نيلوفر جزايری

 مديريت و ساخت -مھندسی عمران  مھندسی معماری رسول حيدری مھارلويی
  مھندسی معماری صدف خليل زارع
 آمار اقتصادی و اجتماعی مھندسی معماری سيده راضيه خواستار

 مھندسی معماری مھندسی معماری مھتا خوش قلب
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 مھندسی معماری مھندسی معماری زھره رخشانی

  مھندسی معماری ساداتزھره  سيدمرادی
 مھندسی معماری مھندسی معماری علی صادقی حبيب آباد
  مھندسی معماری مريم السادات ضيائی مزينان

 مھندسی معماری مھندسی معماری سيده فرزانه طباطبايی
 مھندسی معماری مھندسی معماری اکرم عسکرزاده

 مھندسی معماری مھندسی معماری پيمان عشق
 مھندسی معماری مھندسی معماری فرناز قبديان
 مھندسی معماری مھندسی معماری منصوره معتبر

 مھندسی معماری مھندسی معماری حسنا ملکزاده
 مھندسی معماری مھندسی معماری اميرحسين نائلی

 ورزشی و تندرستی فيزيولوژی-فيزيولوژی ورزشی حرکات اصالحی - آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  رقيه باوفا بيرک عليا
 فيزيولوژی ورزشی و تندرستی-فيزيولوژی ورزشی حرکات اصالحی - آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  عباس حيدری
 مديريت راھبردی در سازمان ھای ورزشی -مديريت ورزشی حرکات اصالحی - آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  مريم صداقت
 يادگيری و کنترل حرکتی -رفتار حرکتی  حرکات اصالحی - حرکات اصالحی آسيب شناسی ورزشی و  ھدا قاسمی

 مديريت راھبردی در سازمان ھای ورزشی -مديريت ورزشی حرکات اصالحی - آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  مھدی قاسمی ادکان
 آموزش زبان انگليسی زبان و ادبيات انگليسی رويا عباس زاده

 بيوتکنولوژی در کشاورزی -مھندسی کشاورزی  اصالح نباتات -مھندسی کشاورزی  حسنيه لنگری اسفزار
 


