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 گرايش درخواستيرشته/ کنندهمصاحبهدانشکده  شماره ملي نام و نام خانوادگي رديف

 آموزش زبان انگلیسي های خارجيادبیات فارسي و زبان 1761111611 الدينپريا تدين عین 1

 آموزش زبان انگلیسي های خارجيرسي و زبانادبیات فا 7127117111 ملیکا مبارکي 2

 فقه و مباني حقوق اسالمي ياسالمات و علوم یاله 1761661711 بهروز يوسفلو 7

 فقه و مباني حقوق اسالمي ياسالمات و علوم یاله 1716117711 رقیه قاسمي 1

 ريزی شهریمهجغرافیا و برنا ريزی و علوم محیطيبرنامه 1761112711 فريبا کوهي قولقاسم 1

 ريزی شهریجغرافیا و برنامه ريزی و علوم محیطيبرنامه 1761111671 حديث بردبار 6

 روستاييريزی جغرافیا و برنامه ريزی و علوم محیطيبرنامه 1761111671 حديث بردبار 1

 مديريت ورزشي تربیت بدني و علوم ورزشي 1767771777 سعیده نصرتي 7

 رفتار حرکتي تربیت بدني و علوم ورزشي 2111221117 زادهزهرا حسین 1

 رفتار حرکتي تربیت بدني و علوم ورزشي 7111176671 الهه تیموری 17

 رفتار حرکتي تربیت بدني و علوم ورزشي 1761121211 الهه يوسفي 11

 شیمي فیزيک شیمي 1761112111 الناز پورباقريان 12

 شناسي عموميروان شناسيو روانعلوم تربیتي  1761112717 الناز محمدی 17

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 1761112717 الناز محمدی 11

 شناسي عموميروان شناسيعلوم تربیتي و روان 6777711771 پور نیریسپیده فرج 11

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 6777711771 پور نیریسپیده فرج 16

 شناسي عموميروان شناسيعلوم تربیتي و روان 2177111111 عادله يوسفي سیاکوچه 11

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 2177111111 عادله يوسفي سیاکوچه 17

 شناسي عموميروان شناسيعلوم تربیتي و روان 1761261117 مسعود رضازاده 11

 شناسي عموميروان شناسيیتي و روانعلوم ترب 1217772171 محسن بیات 27

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 1217772171 محسن بیات 21

 شناسي عموميروان شناسيعلوم تربیتي و روان 2111721171 کتايون حسیني 22

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 2177127777 فرزين باقری 27

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 1117727111 حمدی اهریسعیده نورم 21

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 1117711711 سعیده جباری 21

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 7211771117 خديجه رضايي 26

 شناختيعلوم اعصاب شناسيعلوم تربیتي و روان 7211771117 خديجه رضايي 21

 شناسي بالینيروان شناسيعلوم تربیتي و روان 1117721116 دباغي يانسمانه عنبر  27

 شناختيعلوم اعصاب شناسيعلوم تربیتي و روان 1117721116 نیاصبا عباسي 21

 علوم کامپیوتر علوم رياضي 2177171211 حامد تبريزچي 77
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 آنالیز عددی -رياضي کاربردی  علوم رياضي 7717271111 محمد شريفي 71

 آنالیز رياضي -رياضي محض  علوم رياضي 1761771116 زادهلیال حسن 72

 ژنتیک مولکولي علوم طبیعي 7617776712 آتوسا رياحي 77

 ژنتیک مولکولي وم طبیعيعل 7217171171 محمدمهدی زنگنه 71

 بیوشیمي علوم طبیعي 7217171171 محمدمهدی زنگنه 71

 قدرت -مهندسي برق  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761111711 مسعود آقاباالئي رهور 76

 قدرت -مهندسي برق  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761127716 حمید تیمورزاده 71

 کنترل -مهندسي برق  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761121171 سکینه زينالي گلدر 77

 هوش مصنوعي -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 1677117111 علي حبیبي 71

 افزار و الگوريتمنرم -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 1677117111 علي حبیبي 17

 شبکه و رايانش -یوتر مهندسي کامپ وتریبرق و کامپ يمهندس 1677117111 علي حبیبي 11

 هوش مصنوعي -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761721116 نیافرناز نیک 12

 افزار و الگوريتمنرم -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761721116 نیافرناز نیک 17

 شبکه و رايانش -ر مهندسي کامپیوت وتریبرق و کامپ يمهندس 1761721116 نیافرناز نیک 11

 هوش مصنوعي -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 2117611617 زادهپريا سلطان 11

 افزار و الگوريتمنرم -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 2117611617 زادهپريا سلطان 16

 هوش مصنوعي -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761112111 کیمیا شیريني 11

 افزار و الگوريتمنرم -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761112111 کیمیا شیريني 17

 شبکه و رايانش -مهندسي کامپیوتر  وتریبرق و کامپ يمهندس 1761112111 کیمیا شیريني 11

 های درياييسواحل، بنادر و سازه -ن مهندسي عمرا مهندسي عمران 1761727212 زادهمهران داداش 17

 سازه -مهندسي عمران  مهندسي عمران 1761112711 محمد امین جامعي 11

 سازه -مهندسي عمران  مهندسي عمران   1761112711 وحید مايلي 12

 سازه -مهندسي عمران  مهندسي عمران 1117611111 مهسا نوروزوند 17

 مهندسي ساخت و تولید ي مکانیکمهندس 2117111712 حسام مهديخاني 11

 سرامیک -مهندسي مواد و متالورژی  مهندسي مکانیک 1761167177 سحر سجادی میالنيسیده 11

 مهندسي مواد و متالورژی مهندسي مکانیک 1761111112 نژادفرمحمد علي 16

 تبديل انرژی مهندسي مکانیک 1117171127 سعید نورزاده نمین 11

 شناسي اقتصادی و توسعهجامعه حقوق و علوم اجتماعي 7722161176 ختيسر زهرا صادقي 17

 حقوق عمومي حقوق و علوم اجتماعي 1761171171 نژادنسیم سلیماني 11

 بیوتکنولوژی و اصالح گیاهان باغي کشاورزی 1117126126 حسین احمدی 67

 مديريت پسماند و بازيافت کشاورزی 1117276771 بهمن فردی 61

 ژنتیک و اصالح دام و طیور کشاورزی 1761111126 زادهودا حسینسئ 62

 فیزيولوژی دام و طیور کشاورزی 1117111771 نامدار کامراني 67
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 تغذيه دام کشاورزی 1717711711 شبنم دلیر کنده 61

 منابع خاک و ارزيابي اراضي کشاورزی 1671671171 دنژامريم گل 61

 آبیاری و زهکشي کشاورزی 1761111112 سجاد هاشمي 66

 فناوری مواد غذاييزيست کشاورزی 1667277116 نیما محمدنژاد خیاوی 61

 شیمي مواد غذايي کشاورزی 1667277116 نیما محمدنژاد خیاوی 67

 فناوری مواد غذايي کشاورزی 1667277116 نیما محمدنژاد خیاوی 61

 فناوری مواد غذاييزيست کشاورزی 1211217176 فاطمه حاجیلو 17

 شیمي مواد غذايي کشاورزی 1211217176 فاطمه حاجیلو 11

 شیمي مواد غذايي کشاورزی 1167711771 زهرا کاظمي طاسکوه 12

 ييفناوری مواد غذازيست کشاورزی 7711126177 سارينا رضايي شجاعي 17

 شیمي مواد غذايي کشاورزی 1761171761 ندا علمي 11

 شیمي مواد غذايي کشاورزی 1761711117 وحید باقری 11

 شیمي مواد غذايي کشاورزی 1761717121 فرناز احمدزاده نوبری آذر 16

 الکترونیک -مهندسي برق  مهندسي برق و کامپیوتر 7717771162 حنانه درتاج 11

 آنالیز عددی -رياضي کاربردی  علوم رياضي 1761121167 رضا میرزاده 17

 آنالیز رياضي -رياضي محض  علوم رياضي 1761161161 زهرا امیرپرويز 11

 سازه -مهندسي عمران  مهندسي عمران 1761177712 رضا خاني 77

 مهندسي ساخت و تولید مهندسي مکانیک 1761111617 محمدرضا موسوی سهالن 71

 طراحي کاربردی -مکانیک مهندسي  مکانیکمهندسي  1761271271 گيبیآقاا یمه 72
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