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انگل شناسیپیرادامپزشکیقربانی پورمیالد1

باکتری شناسیپیرادامپزشکیاعظمیسکینه2

اعظم3
خدابخشی سور 

شجانی
پیرادامپزشکی

بهداشت مواد 

غذایی

پیرادامپزشکیشریفیفرناز4
بهداشت مواد 

غذایی

پیرادامپزشکیدژگردفاطمه5
بهداشت مواد 

غذایی

پیرادامپزشکیکرموندیمریم6
بهداشت مواد 

غذایی

پیرادامپزشکیقاضیدیفاطمه7

علوم 

آزمایشگاهی 

دامپزشکی

پیرادامپزشکیطاهریمینا8
علوم 

آزمایشگاهی 
حسابداریرزنمطیعیامیر حسین 9

حسابداریرزنخاشعیعرفان 10

رزن انوری منشادیطهسید 11
مدیریت 

بازرگانی

متین 12
اسعدی همدانی

رزن
مدیریت 

بازرگانی

رزن مظفریمحمد13
مدیریت 

بازرگانی

مدیریت دولتیرزن روزبانیوسف14

مدیریت دولتیرزنموسوی زوارقسید یوسف 15

رزن اقاییمحمد رضا16
مدیریت 

صنعتی

رزنمحمد جانیامیر حسین 17
مدیریت 

صنعتی

رزن بهرامی رضاییسامان18
مدیریت 

صنعتی
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کاربردیشیمیشیمیعابدیمحسن19

کاربردیشیمیشیمیروستائی گرایلونگین20

محضشیمیشیمیامینیریحانه 21

محضشیمیشیمیلطفیآرمین 22

محضشیمیشیمیکرمیفاطمه23

آلیشیمیشیمیگرجیعاطفه24

تجزیهشیمیشیمیترابیسارا25

شیمی فیزیکشیمیشیمیفرهادیلیال26

کاربردیشیمی شیمیعلمدارمحیا 27

زهرا28
شریفی شیر 

محمدی
معدنیشیمیشیمی

صنایع غذاییصنایع غذاییصنایع غذاییبدرخانیمهسا29

صنایع غذاییصنایع غذاییصنایع غذاییروحانیشیرین 30

صنایع غذاییصنایع غذاییصنایع غذایینعمتیپریسا31

فناوریصنایع غذاییصنایع غذاییسوریپروین 32

فناوریصنایع غذاییصنایع غذاییبهرامیسحر 33

مددیان معزرضا34
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
حسابداری

شاه تازیانرضا35
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
حسابداری

کاوندرضا36
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
حسابداری

اسمعیلی کوپائیفاطمه 37
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
حسابداری

رستمیسپیده 38
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
حسابداری

ابوالمعالیسیده عسل39
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
روانشناسی

جیحونیانزهرا 40
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
روانشناسی

بوالهریزهرا 41
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
روانشناسی



محمذیسحر42
علوم اقتصادی و 

اجتماعی

روانشناسی 

تربیتی

مصداقی بهاریفائزه43
علوم اقتصادی و 

اجتماعی

روانشناسی 

تربیتی

فتاحیکیمیا44
علوم اقتصادی و 

اجتماعی

روانشناسی 

عمومی

دهقانی سانیجنگین45
علوم اقتصادی و 

اجتماعی

روانشناسی 

عمومی

ظهرابیفاطمه46
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
پژوهش علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

کریمی بزچلوییامیرمحمد47
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
پژوهشگریعلوم اجتماعی

گودرزیساحل48
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
پوهش علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

باللیماندانا49
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
جامعه شناسیعلوم اجتماعی

مظاهریزهرا50
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
جامعه شناسیعلوم اجتماعی

محمدی شمیمسعید51
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
جامعه شناسیعلوم اجتماعی

صمدیمحمد مهدی52
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
-علوم اقتصادی

ویسیگالله 53
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
-علوم اقتصادی

دریا دلپگاه 54
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی و 

برنامه ریزی

بهرامیدیاکو55
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
علوم سیاسیعلوم سیاسی

شاملومهدی 56
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
علوم سیاسیعلوم سیاسی

شمسی نیکو کارفاطمه57
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
علوم سیاسیعلوم سیاسی



جعفری منشسیده کوثر58
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
علوم سیاسیعلوم سیاسی

امین پوراحمد 59
علوم اقتصادی و 

اجتماعی
علوم سیاسیعلوم سیاسی

دولتی تلزالیافشین60
علوم اقتصادی و 

اجتماعی

مدیریت 

كسب و كار 

گرایش 

استراتژی

قاسم زادهسارا 61
علوم اقتصادی و 

اجتماعی

مدیریت 

كسب و كار 

گرایش 

استراتژی
ایران شناسیعلوم انسانیفارسیفرزانه62

ایران شناسیعلوم انسانیخواستکاریسپیده63

حقوقعلوم انسانینعمتیمحدثه64

حقوقعلوم انسانیحاجی باباییفاطمه  65

حقوقعلوم انسانیسمواتیفاطمه66

علوم انسانیصالحیمهدیه67
زبان و ادبیات 

عربی

علوم انسانیشهبازیمهسا68
زبان و ادبیات 

عربی

علوم انسانیرجبیزهرا69
زبان و ادبیات 

عربی

علوم انسانیباال زادهیاسمین 70
زبان و ادبیات 

فارسی

علوم انسانیآرمیونمریم 71
زبان و ادبیات 

فارسی

علوم انسانیموسویفاطمه سادات72
زبان و ادبیات 

فارسی

علوم انسانیارجمندیپرند73
زبان و ادبیات 

فرانسه



علوم انسانیآقایی بروجنیمحمدرضا74
زبان و ادبیات 

فرانسه

علوم انسانیکیانیانثمینه75
زبان و ادبیات 

فرانسه

حدیثه76
صادق پور 

مهابادی
علوم تربیتیعلوم انسانی

علوم تربیتیعلوم انسانیشجاعی نژادیگانه 77

علوم تربیتیعلوم انسانییوسفیمریم 78

علوم انسانیآهوخشغزل 79
فقه و مبانی 

حقوق اسالمی

علوم انسانیشرفیانپریا80
فقه و مبانی 

حقوق اسالمی

علوم انسانیاصالنی کرمشکیبا81
فقه و مبانی 

حقوق اسالمی

علوم انسانیسوریسپهر82
مترجمی زبان 

انگلیسی

علوم انسانیموسویرضوان السادات 83
مترجمی زبان 

انگلیسی

علوم انسانیجان بزرگیمریم 84
مترجمی زبان 

انگلیسی

***آمارعلوم پایهوالیتی پاکروسیدعلی85

***آمارعلوم پایهرجبیسعیده86

***آمارعلوم پایهغالمیسمیرا87

علوم پایهرحمانیعبدالرزاق88
ریاضی 

کاربردی
آنالیز عددی

علوم پایهچهارمحالیمحمدرضا89
ریاضی 

کاربردی
بهینه سازی



علوم پایهعبدالهی فرمعصومه90
ریاضی 

کاربردی
رمز و کد

آنالیزریاضی محضعلوم پایهخلوصی اطهرایت اله91

علوم پایهحمیدیمحمد باقر92
ریاضیات و 

کاربردها
***

علوم پایهزنگنههستی 93
ریاضیات و 

کاربردها
***

علوم پایهپیرزادهسیده زهرا94
ریاضیات و 

کاربردها
***

***زمین شناسیعلوم پایهمصطفویمازیار95

***زمین شناسیعلوم پایهطاهریمحدثه 96

***زمین شناسیعلوم پایهخزائیعلی97

علوم پایهنیازیسهیال98
زیست شناسی 

جانوری
فیزیولوژی

علوم پایهپورحیدربروجنیسیاوش99
زیست شناسی 

سلولی
***

علوم پایهکاظمی جوانهانیه100
زیست شناسی 

گیاهی
***

علوم پایهاسحاقیرضوان101
زیست شناسی 

گیاهی
***

علوم پایهسنبلیحنانه102
زیست شناسی 

گیاهی
***

علوم پایهبیابانی همدانینیلوفر103
زیست شناسی 

گیاهی
فیزیولوژی

اقتصادیعلوم زمینعلوم پایهابراهیمیسوسن104

تکتونیکعلوم زمینعلوم پایهیوسفیمرتضی105

زیست محیطیعلوم زمینعلوم پایهشیر درههدی106



مهندسیعلوم زمینعلوم پایهحق وردیسهیال107

***فیزیکعلوم پایهمصطفائیمحمدمهدی108

***فیزیکعلوم پایهگوهرپورفاطمه109

***فیزیکعلوم پایهجامه بزرگرضا110

اپتیک و لیزرفیزیکعلوم پایهعینعلینعیمه111

فیزیک هسته ایفیزیکعلوم پایهغضنفریامیرمسعود112

گرانش و کیهان شناسیفیزیکعلوم پایهخدامرادی مهندمینا113

ماده چگالفیزیکعلوم پایهبرازنده نیکمرجان 114

علوم ورزشیسهرابیطاهره115

آسیب شناسی 

و حرکات 

اصالحی

حرکات اصالحی

علوم ورزشیعسگرینفیسه116
بیومکانیک 

ورزشی
--

رفتار حرکتیعلوم ورزشیسرخوشطاهره117
یادگیری و کنترل 

حرکتی

--علوم ورزشیعلوم ورزشیصارمی جاللسپیده 118

--علوم ورزشیعلوم ورزشیسرکانیالهه119

--علوم ورزشیعلوم ورزشیروستاییمبینا 120

محمد121
خسروی سهل 

آبادی
علوم ورزشی

فیزیولوژی 

ورزشی

فیزیولوژی فعالیت 

ورزشی محض

علوم ورزشیبهرامی شریفمحمد مهدی122
فیزیولوژی 

ورزشی

فیزیولوژی ورزشی 

کاربردی

علوم ورزشییزدیرضوان123
مدیریت 

ورزشی

مدیریت راهبردی در 

سازمانهای ورزشی

فنی کبودرآهنگآقامحمدی احمدرضا124
مهندسی 

شهرسازی
-

فنی کبودرآهنگامینیعلی125
مهندسی 

شهرسازی
-

فنی کبودرآهنگبهرامی صادق126
مهندسی 

عمران
-

فنی کبودرآهنگ گوهریسجاد127
مهندسی 

عمران
-

سیستم های قدرتمهندسی برقفنی و مهندسیچهاردولیحامد128

کنترلمهندسی برقفنی و مهندسیجباریراضیه129



مهندسی برقمهندسی برقفنی و مهندسیبهرامیمحمدعادل130

مهندسی برقمهندسی برقفنی و مهندسیفضلیمحمدرضا131

مهندسی برقمهندسی برقفنی و مهندسیسراجیپرهام132

فنی و مهندسیگل محمدیفاطمه133
مهندسی 

صنایع
بهینه سازی سیستم ها

فنی و مهندسیطهوریمحمد سبحان134
مهندسی 

صنایع
سیستمهای کالن

فنی و مهندسیخضریانمائده135
مهندسی 

صنایع
مهندسی صنایع

فنی و مهندسیبیاتفرشاد136
مهندسی 

صنایع
مهندسی صنایع

فنی و مهندسیتوالئی مقدمفاطمه137
مهندسی 

صنایع
مهندسی صنایع

فنی و مهندسیجلیلی نوریرقیه138
مهندسی 

عمران

آب و سازه های 

هیدرولیکی

فنی و مهندسیرفیعیحامد139
مهندسی 

عمران
ژئوتکنیک

فنی و مهندسینجومی دلشادحسام140
مهندسی 

عمران
سازه

فنی و مهندسیپورحشمتیبشرا141
مهندسی 

عمران
سنجش از دور

فنی و مهندسیعظیمی فررضا142
مهندسی 

عمران
مدیریت ساخت

فنی و مهندسیرحمانیمبیناسادات143
مهندسی 

عمران
مهندسی عمران

فنی و مهندسیرایگانارمین144
مهندسی 

عمران
مهندسی عمران

فنی و مهندسیاقامیریسیده زهرا145
مهندسی 

عمران
مهندسی عمران

فنی و مهندسیعظیمیاننیکتا146
مهندسی 

کامپیوتر
شبکه های کامپیوتری

فنی و مهندسیحمیدی محببهاره147
مهندسی 

کامپیوتر
معماری سیستمهای

فنی و مهندسیطاهری نژادفاطمه148
مهندسی 

کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر



فنی و مهندسیرستمیمحمدحسین149
مهندسی 

کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسیپرویزیکیارش150
مهندسی 

کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسیمعصومیمیثم151
مهندسی 

کامپیوتر
نرم افزار

فنی و مهندسیافشارالهام152
مهندسی 

کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیکز

فنی و مهندسیحیدرهمهسا153
مهندسی 

مکانیک
تبدیل انرژی

فنی و مهندسیحسینیمحمد154
مهندسی 

مکانیک
طراحی کاربردی

فنی و مهندسینجاتی دوابیایمان155
مهندسی 

مکانیک
مهندسی مکانیک

فنی و مهندسیموسعلیمحمد156
مهندسی 

مکانیک
مهندسی مکانیک

فنی و مهندسیقاسمیانحسین157
مهندسی 

مکانیک
مهندسی مکانیک

شناسایی و انتخاب موادمهندسی موادفنی و مهندسیافزاصبا158

مهندسی موادمهندسی موادفنی و مهندسیشوقیعلی159

مهندسی موادمهندسی موادفنی و مهندسیطیبی نژادمرضیه160

مهندسی موادمهندسی موادفنی و مهندسینادریفرنوش161

کشاورزیعماریمریم162

اقتصاد 

کشاورزی 

گرایش اقتصاد 

منابع طبیعی و 

محیط زیست



کشاورزیصابرفررحیمه163

آگروتکنولوژی 

گرایش 

اکولوژی 

گیاهان زراعی

کشاورزیگروسیانمریم164

آگروتکنولوژی 

گرایش علوم 

علف های هرز

کشاورزیردایینگار165
بیماری 

شناسی گیاهی

فاطمه166
اقا بیگی 

روزبهانی
کشاورزی

بیوتکنولوژی 

کشاورزی

کشاورزیالچیانسحر167

ترویج و 

آموزش 

کشاورزی 

پایدار

کشاورزیفدائی مزینمهسا168

ترویج و 

آموزش 

کشاورزی 

پایدار

کشاورزیراهنماطاهره169

ترویج و 

آموزش 

کشاورزی 

پایدار

کشاورزینیک سیرحوریه السادات170

ترویج و 

آموزش 

کشاورزی 

پایدار گرایش 

ترویج 

کشاورزی 

پایدار و منابع 

طبیعی



کشاورزیاسماعیلیمحسن171

ترویج و 

آموزش 

کشاورزی 

پایدار گرایش 

نوآوری و 

کارآفرینی 

کشاورزی

کشاورزیمحمدیسارا172
توسعه 

روستایی

کشاورزیمحمودیمریم173
حشره شناسی 

کشاورزی

کشاورزیغیاثوندمهدی174
ژنتیک و به 

نژادی گیاهی

علوم دامیکشاورزیرشیدیانمهسا175

علوم دامیکشاورزیلطفیشبنم176

کشاورزیمیر معینیسیده فرزانه177

علوم دامی 

گرایش تغذیه 

دام

کشاورزیمعینیزهرا178

علوم دامی 

گرایش تغذیه 

طیور

کشاورزیرضویخلیل179

علوم دامی 

گرایش ژنتیک 

و اصالح دام و 

طیور

کشاورزیمرادخانی صحنهنسترن180

علوم دامی 

گرایش 

فیزیولوژی دام 

و طیور

کشاورزیمالزینلیحسن181
علوم و 

مهندسی آب

میالد182
علف چین 

سالومحله
کشاورزی

علوم و 

مهندسی آب



کشاورزیمهدیانزهرا183
علوم و 

مهندسی آب

محمد184
محبیان بن 

بازاری
کشاورزی

علوم و 

مهندسی آب 

گرایش آبیاری 

و زهکشی

کشاورزیحبیبیان فرنگار185

علوم و 

مهندسی آب 

گرایش سازه 

های آبی

کشاورزیحاجیلویگانه186

علوم و 

مهندسی آب 

گرایش منابع 

آب

کشاورزیدلگرمهمایون187

علوم و 

مهندسی 

باغبانی

کشاورزیکریمیراضیه188

علوم و 

مهندسی 

باغبانی

کشاورزیعزیززادهعلی189

علوم و 

مهندسی 

باغبانی

کشاورزیترابیکیمیا190

علوم و 

مهندسی 

باغبانی

کشاورزیطاهری بروجنیمرضیه191

علوم و 

مهندسی 

باغبانی گرایش 

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای



کشاورزیدرویشیانسیه192

علوم و 

مهندسی 

باغبانی گرایش 

درختان میوه

کشاورزیپیغوننگار193

علوم و 

مهندسی 

باغبانی گرایش 

گیاهان دارویی

کشاورزیقلندریالهه194

علوم و 

مهندسی 

باغبانی گرایش 

گیاهان زینتی

کشاورزیافشارمژگان195
علوم و 

مهندسی خاك

کشاورزینصرتیفاطمه196
علوم و 

مهندسی خاك

کشاورزیتختینرگس197
علوم و 

مهندسی خاك

کشاورزیساترابیمریم198

علوم و 

مهندسی 

صنایع غذایی 

گرایش صنایع 

غذایی

گیاه پزشکیکشاورزیسلطانی طالعفاطمه199

گیاه پزشکیکشاورزیمحمدیروژین200

گیاه پزشکیکشاورزیزندیسعیده201



کشاورزیاحمدیمهسا202

مدیریت منابع 

خاك گرایش 

منابع خاك و 

ارزیابی اراضی

کشاورزیعقیلی نوریفاطمه السادات203

مهندسی 

تولید و ژنتیک 

گیاهی

کشاورزیحبیبی فکوریاسمن204

مهندسی 

تولید و ژنتیک 

گیاهی

کشاورزیحسینیمبین205

مهندسی 

تولید و ژنتیک 

گیاهی

کشاورزیرضائیامیرمحمد206
مهندسی علوم 

دامی

کشاورزیزهریانمهدی207

مهندسی 

ماشینهای 

صنایع غذایی

کشاورزیحسینیزینب سادات208

مهندسی 

ماشینهای 

صنایع غذایی

کشاورزیوفائی خلجمازیار209

مهندسی 

ماشینهای 

صنایع غذایی

کشاورزیمالمیرزهرا210

مهندسی 

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

گرایش انرژی



کشاورزیخانیمهدی211

مهندسی 

مکانیک 

بیوسیستم 

گرایش طراحی 

و ساخت

کشاورزیعبداهلل زادهمرجان212

مهندسی 

مکانیک 

بیوسیستم 

گرایش فناوری 

پس از برداشت

کشاورزیترکمان پریفاطمه213

مهندسی 

مکانیک 

ك)بیوسیستم

(شاورزی

کشاورزیبهشتی نیاعلی حسن214

مهندسی 

مکانیک 

ك)بیوسیستم

(شاورزی

کشاورزیاصغری نائینیامیرحسین215

مهندسی 

مکانیک 

ك)بیوسیستم

(شاورزی

کاربردیشیمیمجتمع آموزشی نهاونداصالحیفاطمه216

کاربردیشیمیمجتمع آموزشی نهاوندامیرییاسمن217

مجتمع آموزشی نهاوندسراقیزهرا218

علوم و 

مهندسی 

باغبانی

مجتمع آموزشی نهاوندخان محمدیپریسا219

علوم و 

مهندسی 

باغبانی

علوم ورزشیمجتمع آموزشی نهاوندخان محمدیحدیثه220



علوم ورزشیمجتمع آموزشی نهاوندسوریفهیمه221

مجتمع آموزشی نهاوندسیفزهرا222
فیزیک 

مهندسی
فیزیک مهندسی

مجتمع آموزشی نهاوندکیاشمشکیسمیه223
مهندسی 

صنایع
مهندسی صنایع

مجتمع آموزشی نهاوندیحیی زادکانیفاطمه224
مهندسی 

صنایع
مهندسی صنایع

مجتمع آموزشی نهاوندصفری تکیهمعصومه225

مهندسی 

کشاورزی 

ترویج و 

آموزش 

کشاورزی

ترویج

ارتباط تصویریهنرو معماریداوریآناهیتا226

ارتباط تصویریهنرو معماریرضائی آبگلیسمانه227

ارتباط تصویریهنرو معماریاشرف الساداتسیده فروغ228
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.....باستان شناسیهنرو معماریاحمدینیان230

.....باستان شناسیهنرو معماریصادقیندا231

طراحی شهریطراحی شهریهنرو معماریبهادرعادل 232

طراحی صنعتیطراحی صنعتیهنرو معماریزندیامید 233

طراحی صنعتیطراحی صنعتیهنرو معماریآزاد بختآرش234

فلسفه هنرهنرو معماریربانیبهاره235

معماریمعماریهنرو معماریشهبازیآیدا 236

معماریمعماریهنرو معماریگودرز پورالهه 237

معماریمعماریهنرو معماریگلی باغ مهیارینسیم 238



معماریمعماریهنرو معماریعالفچیآیناز 239
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