
هىبى ارائِعبعتّفتِ ارائِ ًبم اعتبدٍاحذًبم درطگزٍُؽوبرُ درط

اتبق گز8ٍُّزّفتِعجذي صالح الذيي2381695(اعٌبد)تزخوِ هتَى حمَلي12182031

اتبق گز8ٍُّزّفتِلٌجزي عيزٍط2381502عويٌبر تحليل هغبيل هذيزيت آهَسؽي در ايزاى12192011

اتبق گز8ٍُّزّفتِهغجَق عيذهْذي2381696ادثيبت عزفبًي12182481

آسهبيؾگبُ سثبى8ّزّفتِععيذاٍي علي22382032گفت ٍؽٌَد 12180092

11ن8ّزّفتِخيبط ّذا14396010گفت ٍ ؽٌَد12170781

12ن8ّزّفتِافضلي افؾيي2382126آهبر اعتجبعي12192921

13ن8ّزّفتِسٍدرًح صذيم2381879ًِثز هعبصز عزثي12182591

14ن8ّزّفتِراعخ هٌْذ هحوذ2381778عبخت سثبى فبرعي12250671

15ن8ّزّفتِثختيبري آرهبى12381527سثبى اٍعتبيي12220441

16ن8ّزّفتِهٌصَري هديذ2382087(1)وبرگبُ ٍيزاعتبري12141391

17ن8ّزّفتِپَرخوؾيذي هزين2381671ارسؽيبثي آهَسؽي12192982

21ن8ّزّفتًَِراًي همذم عيذيًَظ2381517تدبر ٍاعوبل تدبر-1حمَق تدبرت 12152231

22ن8ّزّفتِهيزدّمبى اؽىذري عيذفضل ال2397083ِثبعتبى ؽٌبعي هعوبري ٍ ٌّز ايزاى ثبعتبى12280101

23ن8ّزّفتِغفزاًي علي2395066ؽٌبخت ٍ ًمذ هٌبثع12280271

24ن8ّزّفتِسختبرُ حغي2382124ًظزيِ ّبي ًَيي سثبى ؽٌبعي ٍ تزخو12170581ِ

31ن8ّزّفتِحبخي عشيشي ثيضى3381581 عمَد هعيي لغوت ة7حمَق هذًي 12150351

32ن8ّزّفتِّبؽويبى ليال2381557لغوت عَم صبئت ٍ ؽبعزاى عجه ٌّذي (5)هتَى ًظن 12141121

34ن8ّزّفتِايشدي هحوذعلي2382005(هجذا ٍ هعبد)1اًذيؾِ اعالهي 90330171

35ن8ّزّفتِهحوَدي اسًذريبًي علي هحوذ22381506حمَق خبًَادُ 12210741

36ن8ّزّفتِعجحبًي فخز لبعن22381715فمِ هذًي 12210841

41ن8ّزّفتِهحوذي پَيب فزاهزس2395174وليبت فلغف12192732ِ

42ن8ّزّفتِفزيذًٍي هحوذرضب2381656آؽٌبئي ثب اديبى ثشري12210411

43ن8ّزّفتِعَدهٌذافؾبر حغي2381746 سثبى دٍم2تزخوِ هىبتجبت ٍ اعٌبد 12160461

45ن8ّزّفتِهحوذي علي2381674(1)تحميك در هتَى حىوي عزفبًي12142661

46ن8ّزّفتِعزاخي فزّبد2381850هغبيل آهَسػ ٍ پزٍرػ12193501

47 ن 8ّزّفتِعزٍتي هَفك اوجز2381841رٍػ تحميك ٍ رٍػ ؽٌبعي هغبلعبت اًمالة اعالهي12230561

ثزًبهِ ي درعي رٍسّبي يىؾٌجِ

پيؼ هغبلعِ لجل اس والط درط، دلت ٍ توزوش حَاط در فزآيٌذ يبدگيزي

ثِ خصَؿ در والط درط، ثزًبهِ ريشي ٍ اًدبم ثِ هَلع تىبليف درعي ٍ پضٍّؾي،

چىيذُ ثزداري يب چىيذُ ًوبيي، هزٍر ٍ تىزار ثِ هَلع ٍ هغتوز هفبّين آهَختِ ؽذُ

.اس خولِ عَاهل هَفميت علوي، درعي، ٍ تحصيلي اعت
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49ن 8ّزّفتِهَلَدي هحوذ32381579آئيي دادرعي هذًي 12150702

اتبق گز10ٍُّزّفتِسٍدرًح صذيم2381879ِ(فبرعي ثِ عزثي)تزخوِ هتَى هغجَعبتي12182041

اتبق گز10ٍُّزّفتِاردالى هحوذرضب2381469(هذيزيت آهَسؽي)رٍؽْبي پضٍّؼ در هذيزيت12191991

اتبق گز10ٍُّزّفتِافضلي سّزا2381698تفبعيز ادثي لزآى وزين12182441

11ن10ّزّفتِخيبط ّذا14396010گزاهز12170791

12ن10ّزّفتِعزاخي فزّبد2381850هغبيل آهَسػ ٍ پزٍرػ12193502

13ن10ّزّفتِلزُ خبًي ًبصز22381604صزف 12181081

14ن10ّزّفتًِغشگَي وْي هْزداد2381597صزف12250601

15ن10ّزّفتًِبصزي وَّجٌبًي فزيجب2395205گَيؾْبي ايزاًي12220491

16ن10ّزّفتِعبّزي هحوذ2381563(عزفبًي ثب تبويذ ثز هزصبدالعجبد-هتَى ادثي)4هتَى ًثز12141161

17ن10ّزّفتِلٌجزي عيزٍط3381502رٍػ تحميك12193841

21ن10ّزّفتِهَلَدي هحوذ32381579آئيي دادرعي هذًي 12150701

23ن10ّزّفتِغفزاًي علي2395066لزائت هتَى تبريخي يب ادثي ثِ سثبى فبرعي12280131

24ن10ّزّفتِهْيوٌي هبسيبر12381749تزخوِ ًَار فيلن 12170561

31ن10ّزّفتِحبخي عشيشي ثيضى3381581 عمَد هعيي لغوت ة7حمَق هذًي 12150352

32ن10ّزّفتِّبؽويبى ليال2381557لغوت دٍم اؽعبر حبفظ (5)هتَى ًظن 12141111

34ن10ّزّفتِحوشُ َّيذا هْذي2382091آئيي دادرعي هذًي12210771

35ن10ّزّفتِريعبى هعصَه24381479ِآهَسػ سثبى عزثي 12211071

36ن10ّزّفتِرضبيي خبًي هحوذ32381919فمِ هذًي 12210851

41ن10ّزّفتِهَهٌي راد اوجز2382061خبهعِ ؽٌبعي آهَسػ ٍ پزٍرػ12192691

42ن10ّزّفتِتزووبًي حغيٌعلي2381525آؽٌبيي ثب علَم حذيث12211042

43ن10ّزّفتِخذارحوي اًغي2382050ِخَاًذى هتَى هغجَعبتي12160341

44ن10ّزّفتِاعذي هحوذحغي22381593هتَى فمِ 12151111

45ن10ّزّفتِهحوذي علي2381674هثٌَي-2هتَى ًظن12142751

46ن10ّزّفتِتعدجي هحوَد2380938عبسهبى ّب ٍ لَاًيي آهَسػ ٍ پزٍرػ12193051

48 ن 10ّزّفتِهيزدّمبى اؽىذري عيذفضل ال3397083ِاعتبى ؽٌبعي12280291

17ن11/30ّزّفتِلٌجزي عيزٍط3381502رٍػ تحميك12193841

21ن12ّزّفتِعشيشي عتبر2381596حمَق ثؾز در اعالم12152671

31ن12ّزّفتِثزسگز هْزي2398051خزم ؽٌبعي12150452

اتبق اعتبد14ّزّفتِافضلي افؾيي2382126وبرثزد رٍػ ّبي آهبري در ثزًبهِ درعي12193671

اتبق اعتبد14ّزّفتِحبخي عشيشي ثيضى2381581هغئَليت هذًي تغجيمي12151881

اتبق گز14ٍُّزّفتِععيذاٍي علي2382032دعتَر تغجيمي12182071
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اتبق گز14ٍُّزّفتِآرام يَعف2381468يبدگيزي سثبى فبرعي/عويٌبر هغبيل فزاگيزي12251021

اتبق گز14ٍُّزّفتِتعدجي هحوَد2380938رفتبر ٍ رٍاثظ اًغبًي در عبسهبًْبي آهَسؽي12191461

آسهبيؾگبُ سثبى14ّزّفتِافضلي سّزا22381698آسهبيؾگبُ 12180061

آسهبيؾگبُ فٌبٍري14ّزّفتِخبوجبس عظيوِ الغبدات2382106تبريخ هغبلعبت ثزًبهِ درعي12192591

11ن14ّزّفتِخيبط ّذا14396010گزاهز ٍ ديىتِ 12170181

12ن14ّزّفتِعوبدي عيذرعَل2381757فلغفِ ٍ اخالق در فٌبٍري12192441

13ن14ّزّفتِسٍدرًح صذيم2381879ِتحليل ٍ ًمذ ؽعز دٍرُ هعبصز12182461

14ن14ّزّفتِراعخ هٌْذ هحوذ2381778سثبى ؽٌبعي ؽٌبختي12250681

15ن14ّزّفتًِبصزي وَّجٌبًي فزيجب2395205ًَؽتِ ّبي فبرعي ثبعتبى12220451

16ن14ّزّفتِؽيزي لْزهبى2381558لغوت عَم ًظبهي( 3)هتَى ًظن 12140791

17ن14ّزّفتِيَعف سادُ چَعزي هحوذرضب2381758هتَى تخصصي12192991

21ن14ّزّفتِخعفزي فيض اهلل2381551 اهَال ٍ هبلىيت2حمَق هذًي 12152302

23ن14ّزّفتِهْيوٌي هبسيبر204381749تبريخ ادثيبت لزى 12170471

24ن14ّزّفتِرئيغي دّىزدي هيتزا2381480ٍاصُ ؽٌبعي ٍ هعبدل گشيٌي در تزخو12170571ِ

31ن14ّزّفتِهَلَدي هحوذ2381579 خبًَاد5ُحمَق هذًي 12152261

32ن14ّزّفتًِظزي ًدو2381773ِلغوت اٍل اؽعبر ععذي (5)هتَى ًظن 12141101

34ن14ّزّفتِحبخيلَئي هحت هحوذهْذي2381941تفغيز هَضَعي ًْح الجالغ90330321ِ

35ن14ّزّفتِدوبهي هحوذخَاد14381537فلغفِ اعالهي12212581

36ن14ّزّفتِيَعفي ٍلي اهلل3380750سثبى اًگليغي90330084

41ن14ّزّفتِويبًي هعصَه2397084ِآهَسُ ّبي تزثيتي آيبت لزآى12192812

42ن14ّزّفتِفبتحي عيذحغي2381485لزائت ٍتزخوِ هتَى تفغيزي12180171

43ن14ّزّفتِهحوَدي هحوذّبدي2381535آسهَى عبسي سثبى12160311

44ن14ّزّفتًِيبسي لذرت ال22381518ِاصَل فمِ 12151101

45ن14ّزّفتِؽزيفيبى هْذي2381486ًظزيِ ّب ٍ ًمذ ادثي12142771

46ن14ّزّفتِهَهٌي راد اوجز2382061خبهعِ ؽٌبعي آهَسػ ٍ پزٍرػ12192692

47 ن 14ّزّفتِاعبتيذ گزٍُ آهَسؽي2991223تحليل لبًَى اعبعي خوَْري اعالهي ايزاى12230591

48 ن 14ّزّفتِهزادي آرػ22381298درآهذي ثز ادثيبت اًگليغي 12160181

اتبق گز16ٍُّزّفتِيَعف سادُ چَعزي هحوذرضب2381758ًظزيِ ّبي ارسؽيبثي ٍ آسهَى عبسي ٍ وبرثزد آًْب12251011

آسهبيؾگبُ فٌبٍري16ّزّفتِپَرخوؾيذي هزين2381671تلفيك فٌبٍري ّبي ًَيي در ثزًبهِ درعي12192411

11ن16ّزّفتِهزادي علي اصغز4381723خَاًذى هتَى اعالهي12170201

12ن16ّزّفتِاردالى هحوذرضب3381469(هذيزيت آهَسؽي)ًظبرت ٍ راٌّوبئي آهَسؽي12191441

13ن16ّزّفتِيَعفي ٍلي اهلل3380750سثبى اًگليغي90330085
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14ن16ّزّفتِآرام يَعف2381468عويٌبر12250691

16ن16ّزّفتِعبّزي هحوذ2381563لغوت چْبرم خبلبًي (3)هتَى ًظن12141051

17ن16ّزّفتِخبوجبس عظيوِ الغبدات2382106رٍيىزدّب ٍ ًظزيِ ّبي ثزًبهِ درعي12192381

21ن16ّزّفتِرضَاًي هفزد احوذ2381895 خبًَاد5ُحمَق هذًي 12152262

22ن16ّزّفتِؽزيفيبى هْذي22381486 (ثزرعي ّبي ادثي)هجبًي ادثي12280261

23ن16ّزّفتِسختبرُ حغي2382124پضٍّؼ ادثي12170761

31ن16ّزّفتًَِراًي همذم عيذيًَظ2381517 اعٌبد تدبري3حمَق تدبرت 12150271

34ن16ّزّفتِفبضليبى عيذخَاد2381657تفغيز هَضَعي ًْح الجالغ90330322ِ

35ن16ّزّفتِفبضلي هٌيع آيت ال3381494ِسثبى اًگليغي90330088

36ن16ّزّفتِهحوَدي اسًذريبًي علي هحوذ34381506اصَل فمِ 12210521

41ن16ّزّفتِويبًي هعصَه2397084ِهجبًي ٍ اصَل تعلين ٍ تزثيت12192751

43ن16ّزّفتِعبّز خبًي رضب2381812تزخوِ هتَى عيبعي12160441

44ن16ّزّفتِرعتوي ّبدي1381989فلغفِ حمَق12151091

45ن16ّزّفتِؽيزي لْزهبى2381558 تبريخ ثيْمي1ًثز فبرعي 12141851

وبرگبُ وبهپيَتز16ّزّفتِعزاخي فزّبد2381850در ثزًبهِ درعي (فبٍا)وبرثزد فٌبٍري اعالعبت ٍ ارتجبعبت12192601

48 ن 16ّزّفتِاحوذي صفب هحوذ12381534تزخوِ پيؾزفتِ 12160391

49ن 16ّزّفتِثبلزسادُ رضَاى2395208حمَق هخبصوبت هغلحب12152491ًِ

12ن17/30ّزّفتِاردالى هحوذرضب3381469(هذيزيت آهَسؽي)ًظبرت ٍ راٌّوبئي آهَسؽي12191441

32ن18ّزّفتِعبلي خبًي هزين3397098سثبى فبرعي90330071

13ن18ّزّفتِلزُ خبًي ًبصز2381604هتَى ًظن ًٍثز دٍرُ اًذلظ12181291

21ن18ّفتِ ّبي فزدخبًدبًي هَلز حغي21381584آئيي دادرعي ويفزي 12150421

31ن18ّفتِ ّبي فزدثبلزسادُ رضَاى1395208حمَق فضبي هدبسي12152371

31ن18ّفتِ ّبي سٍجثبلزسادُ رضَاى1395208حمَق فضبي هدبسي12152372

36ن18ّفتِ ّبي سٍجاعبتيذ گزٍُ آهَسؽي21991215آئيي دادرعي ويفزي 12150422

42ن18ّزّفتِفبتحي عيذحغي2381485 ثذيع3علَم ثالغي 12181031

43ن18ّزّفتِيَعفي ٍلي اهلل2380750خَاًذى اًگليغي پيؾزفت12161861ِ

44ن18ّزّفتِخعفزي فيض اهلل2381551داٍري ثيي الوللي12150931










