
هكبى ارائِسبػتّفتِ ارائِ ًبم استبدٍاحذًبم درسگرٍُشوبرُ درس

اتبق گر8ٍُّرّفتِسيبٍشي كرم2381747(1)تفسير لرآى كرين12212341

اتبق گر8ٍُّرّفتِآرام يَسف2381468خبرجي/اصَل ٍ ًظريِ ّبي آهَزش زببى دٍم12250941

آزهبيشگبُ زببى8ّرّفتِزختبرُ حسي4382124اًَاع شؼر فراًس12170391ِ

11ن8ّرّفتِرضبيي هيٌب2395073ترجوِ هتَى گًَبگَى فراًسِ بفبرسي ٍ ببلؼكس12170321

12ن8ّرّفتِخبكببز ػظيوِ السبدات2382106آهَزش تفكر بِ كَدكبى ٍ ًَجَاًبى12193011

13ن8ّرّفتِفبتحي سيذحسي2381485هتَى ًثرازدٍرُ جبّلي تبپبيبى اهَي12181111

14ن8ّرّفتِرضَاًي هفرد احوذ12381895فمِ هؼبهالت 12212171

16ن8ّرّفتِهٌصَري هجيذ2382087(داستبًي بب تبكيذ بر كليلِ ٍ دهٌِ-هتَى ادبي)2هتَى ًثر12141141

21ن8ّرّفتًَِراًي همذم سيذيًَس2381517 اسٌبد تجبري3حمَق تجبرت 12150272

23ن8ّرّفتِخيبط ّذا14396010گراهر12170791

31ن8ّرّفتِزرًشبى شْرام2381990حمَق بشر در اسالم12152672

32ن8ّرّفتِهحوذي ػلي2381674لسوت دٍم شبػراى حَزُ ادبي ػراق (3)هتَى ًظن 12141041

34ن8ّرّفتِسْبهي ابراّيوي فرّبد2397205اًمالة اسالهي ايراى90330252

35ن8ّرّفتًِيبزي لذرت ال2381518ِفمِ لضبيي12210901

36ن8ّرّفتِرضبيي خبًي هحوذ12381919فمِ تطبيمي 12210931

41ن8ّرّفتِشيخ الولَكي حويذرضب3396128زببى اًگليسي90330082

42ن8ّرّفتِهسبَق سيذهْذي22381696هتَى ًظن دٍرُ ػببسي 12181241

43ن8ّرّفتِاحوذي صفب هحوذ22381534اصَل ٍ رٍش تحميك 12160261

44ن8ّرّفتِتمي پَر ػليرضب2381677حمَق جساي اختصبصي تطبيمي12151521

45ن8ّرّفتًِذري ابيبًِ فرشت3381514ِهٌطك تصذيك12212601

46ن8ّرّفتِسلطبًسادُ ٍحيذ2397126هببًي اهَر هبلي ٍ تٌظين بَدجِ در آهَزش ٍ پرٍرش12193612

48 ن 8ّرّفتِهحوَدي هحوذّبدي12381535ترجوِ اًفرادي 12160561

49ن 8ّرّفتِػسيسي ستبر2381596هسئَليت بيي الوللي12152441

اتبق استبد10ّرّفتِفريذًٍي هحوذرضب2381656اصالحبت ػرفبى ادبي12212471

اتبق استبد10ّرّفتِجؼفري فيض اهلل2381551داٍريْبي تجبري بيي الوللي12152061

آزهبيشگبُ زببى10ّرّفتِهْيوٌي هبزيبر204381749تبريخ ادبيبت لرى 12170471

وگر تا چه کاری همان بدريی

سخه هر چه گًیی همان بشىًی

برًبهِ ي درسي رٍزّبي سِ شٌبِ



هكبى ارائِسبػتّفتِ ارائِ ًبم استبدٍاحذًبم درسگرٍُشوبرُ درس

11ن10ّرّفتِخيبط ّذا14396010گراهر ٍ ديكتِ 12170181

12ن10ّرّفتِػوبدي سيذرسَل3381757همذهبت رٍش ّبي تحميك كوي ٍ كيفي12192931

13ن10ّرّفتِػبذي صالح الذيي4381695 هؼبًي1ػلَم بالغي 12181211

14ن10ّرّفتِسبحبًي فخر لبسن32381715اصَل فم12212141ِ

16ن10ّرّفتِطبّري هحوذ2381563لسوت اٍل شبػراى حَزُ ادبي خراسبى (3)هتَى ًظن 12141031

17ن10ّرّفتِشيخ الولَكي حويذرضب3396128زببى اًگليسي90330081

21ن10ّرّفتِببلرزادُ رضَاى22395208حمَق بيي الولل ػوَهي 12150022

22ن10ّرّفتِرستوي ّبدي22381989حمَق جساي اختصبصي 12150481

23ن10ّرّفتِرئيسي دّكردي هيترا34381480گراهر ٍ ديكتِ 12170281

24ن10ّرّفتِسَدهٌذافشبر حسي2381746رٍش ّبي تذريس هْبرت ّبي زببى12161741

31ن10ّرّفتِزرًشبى شْرام22381990حمَق بيي الولل ػوَهي 12150021

32ن10ّرّفتًِظري ًجو2381773ِلسوت سَم لصبيذ ًبصرخسرٍ (2)هتَى ًظن 12141021

34ن10ّرّفتِّراتي هحوذجَاد2381645اًمالة اسالهي ايراى90330253

35ن10ّرّفتِبلَري فر هيٌب2395118حمَق تجبرت12210661

36ن10ّرّفتِهحوَدي ازًذريبًي ػلي هحوذ34381506اصَل فمِ 12210521

41ن10ّرّفتِزًگٌِ حسيي3382028همذهبت رٍش ّبي تحميك كوي ٍ كيفي12192932

42ن10ّرّفتِسؼيذاٍي ػلي2382032ترجوِ ازفبرسي بِ ػربي12180111

44ن10ّرّفتِهَاليي آيت22382004حمَق اداري 12150181

45ن10ّرّفتِدكبهي هحوذجَاد14381537فلسفِ اسالهي12212581

46ن10ّرّفتِكيبًي هؼصَه2397084ِهببًي ٍ اصَل تؼلين ٍ تربيت12192752

48 ن 10ّرّفتِتركوبًي حسيٌؼلي2381525ػلن رجبل12212371

49ن 10ّرّفتِػسيسي ستبر1381596/حمَق ػوَهي/2حمَق بيي الوللي ػوَهي12151561

12ن11/30ّرّفتِػوبدي سيذرسَل3381757همذهبت رٍش ّبي تحميك كوي ٍ كيفي12192931

41ن11/30ّرّفتِزًگٌِ حسيي3382028همذهبت رٍش ّبي تحميك كوي ٍ كيفي12192932

13ن12ّرّفتِػبذي صالح الذيي2381695ادبيبت تطبيمي12180651

اتبق استبد14ّرّفتًِذري ابيبًِ فرشت2381514ِفرق صَفي12212491ِ

اتبق استبد14ّرّفتِتؼجبي هحوَد2380938ًيبزسٌجي آهَزشي12193821

اتبق گر14ٍُّرّفتِهرادخبًي فرديي2382125حمَق ػوَهي در اسالم حمَق ػوَهي12151141

اتبق گر14ٍُّرّفتِآرام يَسف2381468ًظريِ ّبي صرف12250731

آزهبيشگبُ زببى14ّرّفتِهْرادكيب هْسب2382016هْبرت ّبي شٌيذاري ٍ گفتبري پيشرفت12161881ِ

11ن14ّرّفتِجْبًيبى ًبزًيي2382057خَاًذى ٍ بررسي آثبرهتَى هردهي ٍاًمالبي ًَيسٌذگبى12170441

12ن14ّرّفتِافضلي افشيي2382126آهبر استببطي12192922

13ن14ّرّفتِفبتحي سيذحسي52381485ًحَ 12181201
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16ن14ّفتِ ّبي فردسپْري ًيب سجبد3382013زببى اًگليسي90330083

17ن14ّرّفتِخبكببز ػظيوِ السبدات2382106آهَزش تفكر بِ كَدكبى ٍ ًَجَاًبى12193012

21ن14ّرّفتِتمي پَر ػليرضب12381677حمَق جساي ػوَهي 12152311

24ن14ّرّفتِرضبيي خبًي هحوذ12381919فمِ جسايي12212151

31ن14ّرّفتِفتحي يًَس22382110حمَق اسبسي 12152242

32ن14ّرّفتًِظري ًجو2381773ِ(بذيغ ٍ بيبى)2بالغت12140041

34ن14ّرّفتِغيبثي ًسيب2397059ِ(هبذا ٍ هؼبد)1اًذيشِ اسالهي 90330173

ٍسليٌيَف الكسبًذر12382090ترجوِ ػربي بِ فبرسي ٍ فبرسي بِ ػربي 12210181 35ن14ّرّفتِ(شوس الذيي)

36ن14ّرّفتِبِ رلن ًؼوت اهلل24381748آهَزش ًحَ ػربي 12210991

41ن14ّرّفتِهحوذي پَيب فراهرز2395174آراي تربيتي اًذيشوٌذاى هسلوبى12192781

42ن14ّرّفتِيَسفي ٍلي اهلل3380750زببى اًگليسي90330084

43ن14ّرّفتِاهرايي ػليرضب2382014ترجوِ هتَى ػلَم اًسبًي از اًگليسي12162031

44ن14ّرّفتِببلرزادُ رضَاى2395208رٍشْبي حمَلي حل ٍ فصل اختالفبت بيي الوللي12152581

45ن14ّرّفتِفبضلي هٌيغ آيت ال3381494ِزببى اًگليسي90330088

46ن14ّرّفتِهَهٌي راد اكبر2382061پرٍش12193144ُ

49ن 14ّرّفتِبرزگر هْري22398051حمَق جساي اختصبصي 12150482

اتبق گر16ٍُّرّفتِفريذًٍي هحوذرضب4381656(2)هسبئل ػرفبى ًظري12212461

اتبق گر16ٍُّرّفتِخبكپَر ػببس2380825هطبلؼبت تطبيمي آهَزش ٍ تَسؼِ هٌببغ اًسبًي12193831

آزهبيشگبُ زببى16ّرّفتِهْرادكيب هْسب2382016هْبرت ّبي شٌيذاري ٍ گفتبري پيشرفت12161882ِ

11ن16ّرّفتِرضبيي زّرا4382160اًشبء12170801

12ن16ّرّفتِهحوذي پَيب فراهرز2395174آراي تربيتي اًذيشوٌذاى هسلوبى12192782

13ن16ّرّفتِيَسفي ٍلي اهلل3380750زببى اًگليسي90330085

16ن16ّرّفتِشريفيبى هْذي2381486هببًي ػرفبى ٍ تصَف12140571

17ن16ّرّفتِلٌبري سيرٍس2381502پرٍش12193141ُ

21ن16ّرّفتِتمي پَر ػليرضب12381677حمَق جساي ػوَهي 12152312

24ن16ّرّفتِطبّر خبًي رضب2381812زببى شٌبسي در آهَزش زببى12161781

31ن16ّرّفتِفتحي يًَس22382110حمَق اسبسي 12152241

32ن16ّرّفتِآّي هحوذ2381774(لَاػذ ٍ هتَى)لسوت دٍم 2ػربي12141191

34ن16ّرّفتِبْراهي فرزاًِ رضب2398073اًمالة اسالهي ايراى90330251

35ن16ّرّفتِريؼبى هؼصَه24381479ِآهَزش ًحَ ػربي 12210992

36ن16ّرّفتِهحوَدي ازًذريبًي ػلي هحوذ14381506اصَل فمِ 12210501

41ن16ّرّفتِپَرجوشيذي هرين2381671پرٍش12193143ُ

43ن16ّرّفتِفبضلي هٌيغ آيت ال22381494ِبررسي آثبر ترجوِ شذُ 12160411



هكبى ارائِسبػتّفتِ ارائِ ًبم استبدٍاحذًبم درسگرٍُشوبرُ درس

44ن16ّرّفتِهرادخبًي فرديي2382125تبريخ حمَق ػوَهي ايراى12151231

46ن16ّرّفتِهٌصَري هجيذ3382087زببى فبرسي90330072

48 ن 16ّرّفتِاهرايي ػليرضب2382014ترجوِ ٍ فٌبٍري12162041

12ن18ّرّفتِاردالى هحوذرضب2381469پرٍش12193142ُ

21ن18ّرّفتِفتحي يًَس21382110كبرتحميمي 12152391


