
 

 79-72 ) پذيزػ تسٍى آسهَى( ًيوغال اٍل عال تحصيلي 52/3/63هَرخ  5353/22آييي ًاهِ ؽوارُ  82 اعالم ٍضعيت تزگشيسگاى هؾوَل هازُ 2فزم ؽوارُ 

  رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 مشخصات فارغ التحصيلي در مقطع

 

 كارشناسي ناپيوسته                                             كارشناسي پيوسته   

 مشخصات رشته مورد تقاضا در مقطع كارشناسي ارشذ

زاًؾگاُ هحل  رؽتِ فارغ التحصيلي

 تحصيل

آيا جشٍ زُ 

زرصس تزتز 

 هيثاؽس؟

تاريد 

 ٍرٍز

تاريد فارغ 

 التحصيلي

كس هحل  عٌَاى رؽتِ رتثِ هعسل

 تحصيل

ظزفيت پذيزػ 

تعساز ثثت ًام 

 ؽسگاى

  2223 اعالهي كالمفلغفِ ٍ  4 53/25  22/63 تلي ط ٍ ب فلغفِ ٍ حكوت اعالهي آعيِ هيز اٍليائي 2

  2936 فمِ ٍ هثاًي حمَق 2 27/26 26/22/67 5/63 تلي ط ٍ ب فمِ ٍ هثاًي حمَق عيزٍط ًَؽازي 2

  2735 علَم لزآى ٍ حسيث 5 25/26  22/63 تلي ط ٍ ب علَم لزآى ٍ حسيث هزضيِ علي پَر 5

  2763 تاعتاى ؽٌاعي 2 54/26 5/22/67 5/63 تلي ط ٍ ب تاعتاى ؽٌاعي ؽيزيي ًَرٍسي 4

  2763 تاعتاى ؽٌاعي 5 53/25  5/63 تلي ط ٍ ب تاعتاى ؽٌاعي فزٍغ اعسي كزم 3

  2763 تاعتاى ؽٌاعي 4 32/25 25/22/67 5/63 تلي ط ٍ ب تاعتاى ؽٌاعي آيسا علَي 3

  5995 رٍاًؾٌاعي عوَهي 2 63/26 23/22/67 5/63 تلي ط ٍ ب رٍاًؾٌاعي عوَهي هحسثِ عزگشي 5

آهَسػ ٍ  –علَم تزتيتي  عحز هحغٌي 6

 پزٍرػ پيؼ زتغتاًي

  2576 تحميمات آهَسؽي 2 34/26 26/4/79 22/63 تلي ط ٍ ب

هعظوِ ًَري كَُ  7

 تٌاًي

هسيزيت ٍ  –علَم تزتيتي 

 تزًاهِ ريشي آهَسؽي

  5464 هسيزيت آهَسؽي 2 46/25 25/22/67 5/63 تلي ٍ ب ط

هسيزيت ٍ  –علَم تزتيتي  هزين هؤهٌي 29

 تزًاهِ ريشي آهَسؽي

  2564 هسيزيت آهَسؽي 5 53/25 25/3/67 5/63 تلي ط ٍ ب

  2922 ستاى ٍ ازتيات فارعي 2 26/25 23/22/67 5/63 تلي ط ٍ ب ستاى ٍ ازتيات فارعي پزٍيي هحيا پَر لزي 22

 
 

 



 

 

 79-72 ) پذيزػ تسٍى آسهَى( ًيوغال اٍل عال تحصيلي 52/3/63هَرخ  5353/22آييي ًاهِ ؽوارُ  82 اعالم ٍضعيت تزگشيسگاى هؾوَل هازُ 2فزم ؽوارُ 

  رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 

 مشخصات فارغ التحصيلي در مقطع

 

 كارشناسي ناپيوسته                                             كارشناسي پيوسته   

 مشخصات رشته مورد تقاضا در مقطع كارشناسي ارشذ

زاًؾگاُ هحل  رؽتِ فارغ التحصيلي

 تحصيل

آيا جشٍ زُ 

زرصس تزتز 

 هيثاؽس؟

تاريد 

 ٍرٍز

تاريد فارغ 

 التحصيلي

كس هحل  عٌَاى رؽتِ رتثِ هعسل

 تحصيل

ظزفيت پذيزػ 

تعساز ثثت ًام 

 ؽسگاى
  4559 فَتًَيك 2 25/23 23/4/79 5/63 تلي ط ٍ ب فيشيك حالت جاهس عارُ للٌسري پاهشاري 22

  4523 ًاًَ فيشيك 5 97/23 22/4/79 5/63 تلي ط ٍ ب فيشيك حالت جاهس عاطفِ هحغٌي فزز 25

  4523 فيشيكًاًَ  3 35/23  5/63 تلي ط ٍ ب فيشيك حالت جاهس اعواعيل زٍزهاى 24

  5562 آب ؽٌاعي 2 33/23  5/63 تلي ط ٍ ب سهيي ؽٌاعي صفيِ تحزاًي 23

  5633 صئَ ؽيوي 5 23/23 22/4/79 5/63 تلي ط ٍ ب سهيي ؽٌاعي ؽيي صاتز ؽْزكيًَ 23

  5552 تكتًَيك 4 63/23  5/63 تلي ط ٍ ب سهيي ؽٌاعي هزين عاراًي 25

  5542 التصازي 3 33/23  5/63 تلي ط ٍ ب سهيي ؽٌاعي علي كزيوي 26

  5522 پتزٍلَصي 3 33/23  5/63 تلي ط ٍ ب سهيي ؽٌاعي كثزي حيسري 27

  2525 تاريد ايزاى اعالهي 2 23/26  22/63 تلي ط ٍب  تاريد فاطوِ اهيٌي ًغة 29

  2564 تاريد عوَهي جْاى 2 22/26  22/63 تلي ط ٍ ب تاريد سّزا جعفز ًضاز گزٍ 22

  2535 تاريد اعالم 5 77/25  22/63 تلي ط ٍ ب تاريد عشيشيؽزارُ  22

  5969 حغاتساري 2 24/25 29/22/67 5/63 تلي ط ٍ ب  حغاتساري هيثن عالهتي 25

 عْويِ هاساز 5969 حغاتساري 2 25/26  5/65 تلي ط ٍ ب  حغاتساري عواًِ طاٍعي 24
 

 



 
 

 79-72 ) پذيزػ تسٍى آسهَى( ًيوغال اٍل عال تحصيلي 52/3/63هَرخ  5353/22آييي ًاهِ ؽوارُ  82 اعالم ٍضعيت تزگشيسگاى هؾوَل هازُ 2فزم ؽوارُ 

  رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 مشخصات فارغ التحصيلي در مقطع

 

 كارشناسي ناپيوسته                                             كارشناسي پيوسته   

كارشناسي مشخصات رشته مورد تقاضا در مقطع 

 ارشذ

زاًؾگاُ هحل  رؽتِ فارغ التحصيلي

 تحصيل

آيا جشٍ زُ 

زرصس تزتز 

 هيثاؽس؟

تاريد 

 ٍرٍز

تاريد فارغ 

 التحصيلي

كس هحل  عٌَاى رؽتِ رتثِ هعسل

 تحصيل

ظزفيت پذيزػ 

تعساز ثثت ًام 

 ؽسگاى
الْام حاجي سازُ  23

 پارعايي

التصاز  –كؾاٍرسي  2 63/25  22/63 تلي ط ٍب  هٌْسعي التصاز كؾاٍرسي

 كؾاٍرسي

6253  

  2496 ستاى ٍ ازتيات عزب 2 39/26 29/4/79 22/63 تلي ط ٍب  ستاى ٍ ازتيات عزتي اعواعيل ريگي 23

  2496 ستاى ٍ ازتيات عزب 2 54/25  22/63 تلي ط ٍب  ستاى ٍازتيات عزتي سري ؽعثاًي 25

  7573 پضٍّؼ ٌّز 2 67/26  5/63 تلي ط ٍ ب فزػ الْام عزياًياى چعثي 26

  2352 آهَسػ ستاى اًگليغي 2 25/25 29/4/79 5/63 تلي ط ٍب  ستاى ٍ ازتيات اًگليغي ًجوِ جَازياى كثيز 27

  2352 آهَسػ ستاى اًگليغي 5 47/23 22/4/79 5/63 تلي ط ٍب  ستاى ٍ ازتيات اًگليغي فزٍغ ؽْزكي 59

  2674 ستاى ؽٌاعي ّوگاًي 4 46/23 29/4/79 5/63 تلي ط ٍب  ستاى ٍ ازتيات اًگليغي افغاًِ ؽِ ترؼ 52

  2674 ستاى ؽٌاعي ّوگاًي 3 57/23 26/4/79 5/63 تلي ط ٍب  ستاى ٍ ازتيات اًگليغي فزيثا رهضاًي عزتٌسي 52

جغزافيا اًغاًي تزًاهِ ريشي  هعصَهِ حكيوياى  55

 ؽْزي

تزًاهِ  –جغزافيا اًغاًي  2 44/25  22/63 تلي ط ٍب 

 ريشي ؽْزي

2593  

جغزافيا اًغاًي تزًاهِ ريشي  رتاتِ اهيزي 54

 ؽْزي

تزًاهِ  –جغزافيا اًغاًي  5 42/25  22/63 تلي ط ٍب 

 ريشي ؽْزي

2593  

53 

 



 

 

 79-72 اٍل عال تحصيلي) پذيزػ تسٍى آسهَى( ًيوغال  52/3/63هَرخ  5353/22آييي ًاهِ ؽوارُ  82 اعالم ٍضعيت تزگشيسگاى هؾوَل هازُ 2فزم ؽوارُ 

  رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 مشخصات فارغ التحصيلي در مقطع

 

 كارشناسي ناپيوسته                                             كارشناسي پيوسته   

 مشخصات رشته مورد تقاضا در مقطع كارشناسي ارشذ

زاًؾگاُ هحل  رؽتِ فارغ التحصيلي

 تحصيل

آيا جشٍ زُ 

زرصس تزتز 

 هيثاؽس؟

تاريد 

 ٍرٍز

تاريد فارغ 

 التحصيلي

كس هحل  عٌَاى رؽتِ رتثِ هعسل

 تحصيل

ظزفيت پذيزػ تعساز ثثت 

 ًام ؽسگاى

جغزافيا اًغاًي تزًاهِ ريشي  سّزا هظفزي 53

 ؽْزي

جغزافيا ٍ تزًاهِ ريشي  4 53/25  22/63 تلي ط ٍب 

 رٍعتايي

2235  

تزًاهِ ريشي جغزافيا اًغاًي  هحوس ذاًي 53

 ؽْزي

  2552 تَريغن 3 53/25  22/63 تلي ط ٍب 

هَعَي  عيسُ اعواء 55

 عزحسي

  2452 علَم التصازي 2 22/27  22/63 تلي ط ٍب  التصاز تاسرگاًي

  2452 علَم التصازي 2 42/26 23/4/79 5/63 تلي ط ٍب  التصاز تاسرگاًي الِْ هحوَزي 56

حويسرضا عغكزي فزز  57

 جْزهي

 –هٌْسعي هكاًيك 

 جاهسات

  5223 تثسيل اًزصي 2 52/25  5/63 تلي ط ٍب 

  5223 تثسيل اًزصي 2 35/23  22/63 تلي ط ٍب  عياالت –هٌْسعي هكاًيك  هحوس رضايي 49

 –هٌْسعي هكاًيك  ًيوا لاعوي 42

 جاهسات

  5243 هكاتزًٍيك 5 22/23 22/3/79 5/63 تلي ط ٍب 

  3497 تحميك زر عوليات 2 29/23  5/63 تلي ط ٍب  رياضي كارتززي ًزجظ هزازللي گلي 42
 

 



 
 

 79-72 ) پذيزػ تسٍى آسهَى( ًيوغال اٍل عال تحصيلي 52/3/63هَرخ  5353/22آييي ًاهِ ؽوارُ  82 اعالم ٍضعيت تزگشيسگاى هؾوَل هازُ 2فزم ؽوارُ 

  رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 مشخصات فارغ التحصيلي در مقطع

 

 كارشناسي ناپيوسته                                             كارشناسي پيوسته   

 مشخصات رشته مورد تقاضا در مقطع كارشناسي ارشذ

زاًؾگاُ هحل  رؽتِ فارغ التحصيلي

 تحصيل

آيا جشٍ زُ 

زرصس تزتز 

 هيثاؽس؟

تاريد 

 ٍرٍز

تاريد فارغ 

 التحصيلي

كس هحل  عٌَاى رؽتِ رتثِ هعسل

 تحصيل

ظزفيت پذيزػ تعساز 

 ثثت ًام ؽسگاى

  3496 آًاليش عسزي 2 62/23 25/3/79 5/63 تلي ط ٍب  رياضي كارتززي افغاًِ ًَري 45

  3429 رياضي فيشيك 5 33/23  5/63 تلي ط ٍب  رياضي كارتززي فاطوِ تزاَّيي 44

  3246 آًاليش 5 72/23 25/3/79 5/63 تلي ط ٍب  زتيزي رياضي عاليِ عغكزي زٌَّ 43

  4253 ؽيوي تجشيِ 2 59/25  5/63 تلي ط ٍب  ؽيوي هحض عويِ ريگي الزس 43

  4959 ؽيوي آلي 3 45/25 23/4/79 5/63 تلي ط ٍب  ؽيوي هحض رٍيا تْزٍس 45

 هسيزيت زٍلتي  2 39/26 23/22/67 5/63 تلي ط ٍب  هسيزيت زٍلتي ًاّيس راؽكي للعِ ًَ 46

 هٌاتع اًغاًي  -

5253  

  5274 هسيزت تاسرگاًي توسيزيت حَل 5 52/25  22/63 تلي ط ٍب  هسيزيت زٍلتي عاطفِ گلؾاّي 47

 -هسيزيت زٍلتي 3 25/25 23/22 5/63 تلي ط ٍب  هسيزيت زٍلتي هزين  گلَي  39

 تؾكيالت ٍ رٍػ ّا

5253  

  5273 هالي -تاسرگاًي هسيزيت  2 74/25  22/63 تلي ط ٍ ب هسيزيت هالي فاطوِ عازات لطثي 32

  3642 لسرت -هٌْسعي تزق  5 65/23 23/4/79 5/63 تلي ط ٍ ب الكتزٍيٌك  –هٌْسعي تزق  ععيس يَعفي زرهياى 32

  3737 هراتزات عيغتن –هٌْسعي تزق  4 55/23 23/4/79 5/63 تلي ط ٍ ب الكتزٍيٌك  –هٌْسعي تزق  هجيس عثيزي 35
 



 



 79-72 ) پذيزػ تسٍى آسهَى( ًيوغال اٍل عال تحصيلي 52/3/63هَرخ  5353/22آييي ًاهِ ؽوارُ  2تزگشيسگاى هؾوَل هازُ 8 اعالم ٍضعيت 2فزم ؽوارُ 

  رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 مشخصات فارغ التحصيلي در مقطع

 

 كارشناسي ناپيوسته                                             كارشناسي پيوسته   

رشته مورد تقاضا در مقطع كارشناسي مشخصات 

 ارشذ

زاًؾگاُ هحل  رؽتِ فارغ التحصيلي

 تحصيل

آيا جشٍ زُ 

زرصس تزتز 

 هيثاؽس؟

تاريد 

 ٍرٍز

تاريد فارغ 

 التحصيلي

كس هحل  عٌَاى رؽتِ رتثِ هعسل

 تحصيل

ظزفيت پذيزػ 

تعساز ثثت ًام 

 ؽسگاى
 -هٌْسعي تزق  3 42/23  5/63 تلي ط ٍ ب الكتزٍيٌك  –هٌْسعي تزق  هزتضي جاًفشا 34

 الكتزًٍيك

3527  

  4537 تيَؽيوي 5 23/23 23/4/79 5/63 تلي ط ٍ ب سيغت ؽٌاعي عوَهي عواًِ ذشاعي اصل 33

  4537 تيَؽيوي 3 24/23  5/63 تلي ط ٍ ب سيغت ؽٌاعي عوَهي گالرُ ؽْزياري 33

  4753 صًتيك 5 53/25  22/63 تلي ط ٍ ب سيغت ؽٌاعي علَلي ٍ هَلكَلي سّزُ رضايي 35

  4753 صًتيك 3 42/25  22/63 تلي ط ٍ ب سيغت ؽٌاعي علَلي ٍ هَلكَلي هٌا هَعَي 36

 عْويِ هاساز 5575 كارآفزيٌي 5 54/25  5/65 تلي ط ٍ ب هسيزيت زٍلتي عاًاس هيز پارعا 37

  5752 ؽيوي فيشيك 5 35/23  5/63 تلي ط ٍ ب ؽيوي هحض حثيثِ زَّاري 39

  3329 عاسُ -عوزاى  2 73/23  5/63 تلي ط ٍ ب هٌْسعي عوزاى ععيس فزاّي ؽْزي 32

  3329 عاسُ –عوزاى  5 29/23  5/63 تلي ط ٍ ب هٌْسعي عوزاى هجتثي هيز 32

  3657 عاسُ ّاي ّيسرٍليكي –عوزاى  4 23/23  5/63 تلي ط ٍ ب هٌْسعي عوزاى هغعَز عثاعي 35
 

 
 

 

 

 

 



 

 79-72 ) پذيزػ تسٍى آسهَى( ًيوغال اٍل عال تحصيلي 52/3/63هَرخ  5353/22آييي ًاهِ ؽوارُ  2ٍضعيت تزگشيسگاى هؾوَل هازُ 8 اعالم 2فزم ؽوارُ 

  رديف

 

 نام و نام خانوادگي

 مشخصات فارغ التحصيلي در مقطع

 

 كارشناسي ناپيوسته                                             كارشناسي پيوسته   

صات رشته مورد تقاضا در مقطع كارشناسي مشخ

 ارشذ

زاًؾگاُ هحل  رؽتِ فارغ التحصيلي

 تحصيل

آيا جشٍ زُ 

زرصس تزتز 

 هيثاؽس؟

تاريد 

 ٍرٍز

تاريد فارغ 

 التحصيلي

كس هحل  عٌَاى رؽتِ رتثِ هعسل

 تحصيل

ظزفيت پذيزػ 

تعساز ثثت ًام 

 ؽسگاى

  3649 آب -عوزاى 5 94/23  5/63 تلي ط ٍ ب هٌْسعي عوزاى هحسثِ لعل ًَغاب 33

  3657 عوزاى عاسُ ّاي ّيسرٍليكي 3 49/23  5/63 تلي ط ٍ ب هٌْسعي عوزاى صسيمِ حغيي سازُ 33

صٌايع  -هٌْسعي ؽيوي طلعت هعيٌي 35

 ؽيويايي ٍ هعسًي

  3264 فزآيٌس ّاي جساعاسي 4 37/23  5/63 تلي ط ٍ ب

  3335 هحاعثات علوي 2 65/23  22/63 تلي ط ٍ ب علَم كاهپيَتز ًاّيس صازق پَر 36

 

  



 


