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111518.09100102روزانھ3961محمد حنیف ختارجغرافیاجغرافیا1
312617.54100102روزانھ3961یونس صادقی بھدادینجغرافیاجغرافیا2
411316.41100102روزانھ3961احمد براھوییجغرافیاجغرافیا3
511816.28100102روزانھ3961خدابخش ابرکارجغرافیاجغرافیا4
611816.07100102روزانھ3961محمدرضا قاسمی نیاجغرافیاجغرافیا5
710415.77100102روزانھ3961آسیھ رییسیجغرافیاجغرافیا6
811315.66100102روزانھ3961پریسا درزادهجغرافیاجغرافیا7
911715.63100102روزانھ3961مریم پیری نودامادجغرافیاجغرافیا8
1011715.52100102روزانھ3961بھینا مظفریجغرافیاجغرافیا9

113519.1247101روزانھ3961اسماعیل باھورزھی سورانیزبان و ادبیات عربیادبیات10
212118.4847101روزانھ3961منور رحیمیزبان و ادبیات عربیادبیات11
31211847101روزانھ3961آسیھ عبداللھیزبان و ادبیات عربیادبیات12
111217.7146102روزانھ3961اسما شاقوزائیعلوم اجتماعی- پزوھشگری علوم اجتماعیادبیات13
210217.546102روزانھ3961مژگان کوچک زائیعلوم اجتماعی- پزوھشگری علوم اجتماعیادبیات14
311917.3546102روزانھ3961محمدعلی یاراحمدزھیعلوم اجتماعی- پزوھشگری علوم اجتماعیادبیات15
112118.5246102روزانھ3961نرجس باراجی قلعھ کھنھزبان و ادبیات فارسیادبیات16
212317.6442102روزانھ3961اعظم فاضل بھلولیزبان و ادبیات فارسیادبیات17
111717.641103روزانھ3961الیاس خانھ زرینتاریخادبیات18
211417.2441103روزانھ3961شیما ملوک زھیتاریخادبیات19
110518.4840105روزانھ3961محمد ساالری شھری اقتصاداقتصاد، مدیریت و حسابداری20
310517.8940105روزانھ3961حمیدرضا خدایار اقتصاداقتصاد، مدیریت و حسابداری21
111819.4951102روزانھ3961فاطمھ بامریمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری22
211619.3351102روزانھ3961محدثھ قاسمیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری23
311718.8751102روزانھ3961نسرین ساالریمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری24
411918.7651102شبانھ3961حسین شیبکمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری25
512018.5951102شبانھ3961نسترن ساالریمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری26
712518.0551102روزانھ3961سھیال شیردلیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری27
811717.9851102شبانھ3961ازاده علی پورمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری28
910817.5951102شبانھ3961فاطمھ سرگزیمدیریت دولتیاقتصاد، مدیریت و حسابداری29
111417.7632102روزانھ3961وحید سرگزیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری30
211817.7432102شبانھ3961فاطمھ ریکیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری31
311217.3932102روزانھ3961امیر حسین امیری رادمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری32
411517.2732102شبانھ3961مسلم خاشی کمال آبادیمدیریت مالیاقتصاد، مدیریت و حسابداری33
111416.6539شبانھ3961نگین نوروزی ثانیحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری34
211416.3339روزانھ3961زھرا شیبک زادهحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری35
111718.3740102روزانھ3961علی مرادیمدیریت کسب و کارھای کوچکاقتصاد، مدیریت و حسابداری36
211017.5840102روزانھ3961فاطمھ کھخائی مقدممدیریت کسب و کارھای کوچکاقتصاد، مدیریت و حسابداری37
311017.3440102روزانھ3961حسنیھ بندھیمدیریت کسب و کارھای کوچکاقتصاد، مدیریت و حسابداری38
41231740102شبانھ3961مینا محمودی رابرمدیریت کسب و کارھای کوچکاقتصاد، مدیریت و حسابداری39
110918.530108روزانھ3961فرشتھ حسینیمھندسی معماریھنر و معماری40
211119.9430108روزانھ3961رقیھ رسائیمھندسی معماریھنر و معماری41
310717.5130108روزانھ3961فاطمھ تاره مھرمھندسی معماریھنر و معماری42
510917.1130108روزانھ3961شقایق اسدی زادهمھندسی معماریھنر و معماری43



110619.5627102روزانھ3961سارا سھیلی پیشکناریصنایع دستیھنر و معماری44
210519.0927102روزانھ3961زھره استرکی قاسم ابادیصنایع دستیھنر و معماری45
31041927102روزانھ3961فاطمھ شھسواریصنایع دستیھنر و معماری46
410818.2727102روزانھ3961حسنیھ کدخدائیصنایع دستیھنر و معماری47
510618.0827102روزانھ3961مریم چراغداریصنایع دستیھنر و معماری48
210516.2722102روزانھ3961زھرا خسرویحفاظت و مرمت بناھای تاریخیھنر و معماری49
310515.6922102روزانھ3961پوریا عباسیحفاظت و مرمت بناھای تاریخیھنر و معماری50
211017.8521102شبانھ3961سمیرا شھرکیکارشناسی فرشھنر و معماری51
310417.321102روزانھ3961نگار شھرکی ده سوختھکارشناسی فرشھنر و معماری52
110818.636103روزانھ3961فاطمھ یعقوبیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی53
210918.436103روزانھ3961مھشید کوھستانی جوانروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی54
310918.2236103روزانھ3961تکتم نادریروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی55
410717.9436103روزانھ3961مریم عباسیروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی56
510717.0136103روزانھ3961مریم چمنروانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی57
111617.7364105روزانھ3961راضیھ بوبکیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی58
212117.7164105روزانھ3961صدیقھ جھانشاھیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی59
412117.5564105روزانھ3961محدثھ آبادعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی60
512117.3164105روزانھ3961طاھره شھ بخشعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی61
611717.2964105روزانھ3961راضیھ شھ بخش نژاد کورینیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی62
713617.2564105روزانھ3961فاطمھ ساالریعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی63
811417.0664105روزانھ3961ام البنین دادی دھنویعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی64
911917.0364105روزانھ3961زینب امیر آبادیعلوم تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی65
 410017.425099شبانھ3952الھھ طالب زادهتربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی66
110718.0168105روزانھ3961حسین حمزه نژادیمھندسی برقمھندسی برق و کامپیوتر67
410516.6968105روزانھ3961محمد امین پورحسن گل خطمیمھندسی برقمھندسی برق و کامپیوتر68
611315.6168105روزانھ3961امیر ابراھیمیمھندسی برقمھندسی برق و کامپیوتر69
710815/0068105روزانھ3961محمد راست بودمھندسی برقمھندسی برق و کامپیوتر70
1110314.2468105روزانھ3961رضا مال نسبمھندسی برقمھندسی برق و کامپیوتر71
110617/0171102روزانھ3961سید محمد موسویمھندسی کامپیوترمھندسی برق و کامپیوتر72
311615.5671102روزانھ3961امیر حسین شکیبامھندسی کامپیوترمھندسی برق و کامپیوتر73
210918/093399روزانھ3961شریفھ ھرمزی جنگیشیمی محضعلوم پایھ74
310217.523399روزانھ3961مھدیھ کرم زائیشیمی محضعلوم پایھ75
110818.9426102روزانھ3952ساجده سنجریزیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیکعلوم پایھ76
210818.2326102روزانھ3952فاطمھ جاللیان پورزیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیکعلوم پایھ77
111917.8846102روزانھ3961محیا ذوالفقاری ده اربابزیست شناسیعلوم پایھ78
2111317.0546102روزانھ3961فوزیھ رییسیزیست شناسیعلوم پایھ79
110716.6831100روزانھ3961مھال جھان تیغزمین شناسیعلوم پایھ80
210815.7131100روزانھ3961ریحانھ عباسیزمین شناسیعلوم پایھ81
311215.2131100روزانھ3961فاطمھ شھ بخشزمین شناسیعلوم پایھ82
111316.2740106روزانھ3961فائزه میرشکاریمھندسی صنایعمھندسی شھید نیکبخت83
210916.0540106روزانھ3961پویا الھ دادیمھندسی صنایعمھندسی شھید نیکبخت84
310915.9240106روزانھ3961علیرضا قاسمی خیبریمھندسی صنایعمھندسی شھید نیکبخت85
41010715.6140106روزانھ3961محمد رضا صیفوری طغرالجردیمھندسی صنایعمھندسی شھید نیکبخت86
510915.540106روزانھ3961سعید خسروانیمھندسی صنایعمھندسی شھید نیکبخت87



111417.7152108روزانھ3961علیرضا شھسواریمھندسی شیمیمھندسی شھید نیکبخت88
311715.4152108روزانھ3961عبدالھ مبارکی زادهمھندسی شیمیمھندسی شھید نیکبخت89
110817.0670105روزانھ3961روح االمین چتر آذرمھندسی عمرانمھندسی شھید نیکبخت90
310616.0770105روزانھ3961رامتین محروم شھرکیمھندسی عمرانمھندسی شھید نیکبخت91
512515.170105شبانھ3961محمدرضا ھاشمیمھندسی عمرانمھندسی شھید نیکبخت92
2104.516.1661106روزانھ3961عارف زین الدینی میمندمھندسی مکانیکمھندسی شھید نیکبخت93
4109.515.761106روزانھ3961مھدی نصیریانمھندسی مکانیکمھندسی شھید نیکبخت94
5111.515.6961106روزانھ3961پدرام براھوییمھندسی مکانیکمھندسی شھید نیکبخت95
611315.6361106روزانھ3961مجتبی شریفیمھندسی مکانیکمھندسی شھید نیکبخت96
7111.515.4761106روزانھ3961صادق خسروی صبورمھندسی مکانیکمھندسی شھید نیکبخت97
110215.7142105روزانھ3961منصور ولی زاده پورکانیمھندسی مواد- متالورژی صنعتیمھندسی شھید نیکبخت98
212415.6742105روزانھ3961فاطمھ عری پور ثمورکانیمھندسی مواد- متالورژی صنعتیمھندسی شھید نیکبخت99

310815.5342105روزانھ3961علیرضا زاھدیمھندسی مواد- متالورژی صنعتیمھندسی شھید نیکبخت100
112418.5318106روزانھ3961علی زمانی بابگھریمھندسی صنایعصنعت و معدن خاش101
212017.3418106روزانھ3961عبدهللا نیک خواهمھندسی صنایعصنعت و معدن خاش102
310816.6918106روزانھ3961حسین ساالریمھندسی صنایعصنعت و معدن خاش103
110013.5813101روزانھ3961رضوانھ رحیمیآمار ریاضیریاضی، آمار و علوم کامپیوتر104
111619.640101روزانھ3961فاطمھ عسکری پور نعمت آبادعلوم قرآن و حدیثالھیات105
211618.6940101روزانھ3961ثریا الھ یاریعلوم قرآن و حدیثالھیات106
411318.3240101روزانھ3961زھرا نوراعلوم قرآن و حدیثالھیات107
511618.1340101شبانھ3961شھین میرعلوم قرآن و حدیثالھیات108
611417.8340101روزانھ3961عاطفھ مرتضوی کنگانعلوم قرآن و حدیثالھیات109
711417.3140101روزانھ3961فاطمھ کیخاعلوم قرآن و حدیثالھیات110
811517.240101روزانھ3961رضا بزی الھ ریعلوم قرآن و حدیثالھیات111
1012017.1440101روزانھ3961مھدیھ فنودیعلوم قرآن و حدیثالھیات112
111619.2270102روزانھ3961فاطمھ سراوانیفقھ و مبانی حقوقالھیات113
212019.1170102روزانھ3961فاطمھ شھ بخشفقھ و مبانی حقوقالھیات114
311918.8470102روزانھ3961زھرا توکلی امجزیفقھ و مبانی حقوقالھیات115
511818.3570102روزانھ3961زھرا طاھری نژادفقھ و مبانی حقوقالھیات116
612418.0270102روزانھ3961محمد مھدی ساالریفقھ و مبانی حقوقالھیات117
711817.7970102روزانھ3961فاطمھ مشھدی نژادفقھ و مبانی حقوقالھیات118
812317.1570102روزانھ3961سید حمیدرضا طباباییفقھ و مبانی حقوقالھیات119


