
هىاى اراِئعاػتّفتِ اراِئ ًام اعتادٍاحذًام درطگزٍُؽوارُ درط

اتاق اعتاد8ّزّفتِهؼزٍفي هائيي بالؽ يحيي2381602اصَل ٍ رٍػ ّاي ؼزاحي ،اخزا ٍ ارسؽيابي12193691

اتاق اعتاد8ّزّفتِلٌبزي عيزٍط2381502هذيزيت بْبَد ػولىزد12193811

اتاق اعتاد8ّزّفتًِغشگَي وْي هْزداد2381597ادبيات فارعي اس ديذگاُ سباى ؽٌاعي12251041

اتاق گز8ٍُّزّفتِآرام يَعف2381468ًظزيِ ّاي ًحَي12250741

اتاق گز8ٍُّزّفتِيَعف سادُ چَعزي هحوذرظا2381758ًظزيِ ّاي يادگيزي ٍ الگَّاي تذريظ12192571

آسهايؾگاُ سباى8ّزّفتِؼاّز خاًي رظا12381812تزخوِ ؽفاّي 12160491

آسهايؾگاُ فٌاٍري8ّزّفتِسًگٌِ حغيي2382028(تىٌَلَصي آهَسؽي)آهَسػ اس دٍر12193191

11ن8ّزّفتِسختارُ حغي184382124 ٍ 17ًظزي اخوالي بز ادبيات لزى 12170361

12ن8ّزّفتِػوادي عيذرعَل2381757رٍاى ؽٌاعي اختواػي12193591

13ن8ّزّفتِسٍدرًح صذيم32381879ًِح12181091َ

14ن8ّزّفتِراعخ هٌْذ هحوذ2381778ؽيَُ اعتذالل ًحَي12250701

15ن8ّزّفتِبختياري آرهاى2381527(فارعي هياًِ)1هتَى تَرفاًي12220471

16ن8ّزّفتًِظزي ًدو2381773ِ(2)رٍػ تحميك12141521

17ن8ّزّفتِافعلي افؾيي2382126عٌدؼ ٍ اًذاسُ گيزي12192941

21ن8ّفتِ ّاي فزدبالزسادُ رظَاى1395208حمَق بيي الولل(4)هتَى حمَلي12152211

21ن8ّفتِ ّاي سٍجبالزسادُ رظَاى1395208حمَق بيي الولل(4)هتَى حمَلي12152212

22ن8ّزّفتِغفزاًي ػلي2395066تاريخ عياعي،اختواػي ٍ فزٌّگي ايزاى اس غشًَياى تا هغَل12280241

23ن8ّزّفتِفاظلي هٌيغ آيت ال12381494ِبزرعي آثار تزخوِ ؽذُ اعالهي12162051

31ن8ّفتِ ّاي فزدحاخي ػشيشي بيضى3381581 ػمَد هؼيي لغوت ب7حمَق هذًي 12150351

31ن8ّفتِ ّاي سٍجحاخي ػشيشي بيضى3381581 ػمَد هؼيي لغوت ب7حمَق هذًي 12150352

32ن8ّزّفتِؽيزي لْزهاى2381558وليات ًمذ ادبي12141281

بزًاهِ ي درعي رٍسّاي دٍؽٌبِ

ود عاقبت کار هک  کرشت ره کسی آن  ِدر
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34ن8ّزّفتِفاظلياى عيذخَاد2382748(ًبَت ٍ اهاهت) 2اًذيؾِ اعالهي 90330181

35ن8ّزّفتِعياٍؽي وزم2381747آؽٌايي با ػلَم حذيث12211041

36ن8ّزّفتِػشيشي عتار2381596حمَق بيي الولل اعالم12210591

41ن8ّزّفتِپَرخوؾيذي هزين2381671رٍاى ؽٌاعي تزبيتي12192852

42ن8ّزّفتِهغبَق عيذهْذي2381696ػزٍض ٍ لافي12180971ِ

43ن8ّزّفتِعَدهٌذافؾار حغي2381746تزخوِ هتَى التصادي12160421

45ن8ّزّفتِهٌصَري هديذ2382087خْاًگؾا ٍ هزسباى ًاهِ-2هتَى ًثز12142741

46ن8ّزّفتِهحوذي پَيا فزاهزس2395174تزبيت اخاللي12192801

48 ن 8ّزّفتِرئيغي دّىزدي هيتزا204381480تفغيز هتَى لزى 12170481

اتاق گز10ٍُّزّفتِلٌبزي عيزٍط3381502(هذيزيت آهَسؽي)رٍؽْاي تحميك در هذيزيت آهَسؽي12191371

اتاق اعتاد10ّزّفتِػوادي عيذرعَل2381757ؼزاحي آهَسػ12193801

اتاق گز10ٍُّزّفتِراعخ هٌْذ هحوذ2381778تدشيِ ٍ تحليل گفتواى ٍ واربزد ؽٌاعي سباى فارعي12251031

اتاق گز10ٍُّزّفتِخاوباس ػظيوِ الغادات2382106بزًاهِ ريشي درعي در آهَسػ ػالي12193681

11ن10ّزّفتِخياغ ّذا184396010 ٍ 17تفغيز هتَى لزٍى 12170371

12ن10ّزّفتِاردالى هحوذرظا2381469هذيزيت ػوَهي12192722

13ن10ّزّفتِفاتحي عيذحغي2381485تاريخ ادبيات دٍرُ خاّلي تاپاياى اهَي12181141

14ن10ّزّفتًِغشگَي وْي هْزداد2381597خاهؼِ ؽٌاعي سباى12250711

15ن10ّزّفتِبختياري آرهاى12381527سباى فارعي هيا12220461ًِ

16ن10ّزّفتِؼاّزي هحوذ2381563سباى تخصصي لغوت دٍم12141251

17ن10ّفتِ ّاي فزدهؼزٍفي هائيي بالؽ يحيي2381602ؼزاحي ٍ تذٍيي بزًاهِ درعي12192581

17ن10ّفتِ ّاي سٍجهؼزٍفي هائيي بالؽ يحيي2381602ؼزاحي ٍ تذٍيي بزًاهِ درعي12192581

21ن10ّزّفتِبزسگز هْزي1398051عويٌار خشا ٍ خزم ؽٌاعي12151471

22ن10ّزّفتِغفزاًي ػلي2395066رٍػ تحميك12280141

23ن10ّزّفتِاحوذي صفا هحوذ2381534 سباى دٍم1تزخوِ هتَى هؽبَػاتي 12160471

31ن10ّفتِ ّاي سٍجرًدبزظزابي ًفيغ3382055ِسباى اًگليغي90330086

31ن10ّفتِ ّاي فزدواٍؽياى عؼيذ3382129ُسباى اًگليغي90330087

32ن10ّزّفتِهحوذي ػلي2381674(1)لغوت اٍل ؽاٌّاهِ(2)هتَى ًظن12141001
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34ن10ّزّفتِفاظلياى عيذخَاد2382748(ًبَت ٍ اهاهت) 2اًذيؾِ اعالهي 90330182

35ن10ّزّفتِريؼاى هؼصَه24381479ِآهَسػ سباى ػزبي 12211072

36ن10ّزّفتِهحوَدي اسًذرياًي ػلي هحوذ14381506اصَل فمِ 12210501

41ن10ّزّفتِهَهٌي راد اوبز2382061هؾاٍرُ تحصيلي ٍ ؽغلي12193072

42ن10ّزّفتِلزُ خاًي ًاصز2381604 ٍ اًذلظ2تاريخ ادبيات ػباعي 12181251

43ن10ّزّفتِؼاّز خاًي رظا2381812 سباى دٍم2تزخوِ هتَى هؽبَػاتي 12160481

44ن10ّزّفتًِظزي ًدو2381773ِتحميك در ؽؼز هؼاصز ايزاى12142781

45ن10ّزّفتِرؽيذ خغز2381706ٍرٍاى ؽٌاعي عالهت12193091

48 ن 10ّزّفتِسختارُ حغي4382124اًَاع ؽؼز فزاًغ12170391ِ

49ن 10ّفتِ ّاي سٍجفتحي يًَظ3382110حمَق اعاعي تؽبيمي حمَق ػوَهي12151161

اتاق گز11/30ٍُّزّفتِلٌبزي عيزٍط3381502(هذيزيت آهَسؽي)رٍؽْاي تحميك در هذيزيت آهَسؽي12191371

13ن12ّزّفتِلزُ خاًي ًاصز12381604هتَى ًثز دٍرُ هؼاصز 12181301

21ن12ّزّفتِاعذي هحوذحغي2381593 اهَال ٍ هالىيت2حمَق هذًي 12152301

31ن12ّزّفتِبزسگز هْزي2398051خزم ؽٌاعي12150451

44ن12ّزّفتِهَلَدي هحوذ1381579عويٌار12150941

اتاق گز14ٍُّزّفتِفتحي يًَظ3382110حمَق اعاعي تؽبيمي حمَق ػوَهي12151161

اتاق گز14ٍُّزّفتِهؼزٍفي هائيي بالؽ يحيي2381602(هذيزيت آهَسؽي)اصَل بزًاهِ ريشي آهَسؽي12191341

اتاق گز14ٍُّزّفتِعزاخي فزّاد2381850اصَل ٍ رٍػ ّاي ارسؽيابي بزًاهِ درعي12192611

آسهايؾگاُ سباى14ّزّفتِافعلي سّزا22381698آسهايؾگاُ 12180062

آسهايؾگاُ فٌاٍري14ّزّفتِرؽيذ خغز2381706ٍرٍاى ؽٌاعي عالهت12193092

11ن14ّزّفتِهْيوٌي هاسيار4381749ًمذ ادبي12170491

12ن14ّزّفتِپَرخوؾيذي هزين2381671رٍاى ؽٌاعي تزبيتي12192851

13ن14ّزّفتِػبذي صالح الذيي4381695 هؼاًي1ػلَم بالغي 12181211

14ن14ّزّفتًِياسي لذرت ال22381518ِاصَل فم12212131ِ

16ن14ّزّفتِؽيزي لْزهاى2381558ؼٌشًَيغي12141491

17ن14ّزّفتِوياًي هؼصَه2397084ِآهَسُ ّاي تزبيتي آيات لزآى12192811

21ن14ّزّفتِرعتوي ّادي32381989حمَق خشاي ػوَهي 12150162
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22ن14ّزّفتِهيزدّماى اؽىذري عيذفعل ال2397083ِتاريخ عياعي ٍ اختواػي ايزاى در دٍرُ عاعاًي12280091

23ن14ّزّفتِظاّزي احغاى2382051تحليل همابلِ اي عاخت فارعي ٍ اًگليغي12162061

31ن14ّزّفتِخؼفزي فيط اهلل2381551 الشاهات خارج اس لزارداد4حمَق هذًي 12150311

32ن14ّزّفتِعبحاًي فخز لاعن12381715والم12212591

34ن14ّزّفتِپاؽايي ٍحيذ2382040تاريخ تحليلي صذر اعالم90330293

35ن14ّزّفتِرظايي خاًي هحوذ52381919فمِ هذًي 12210871

36ن14ّزّفتِبِ رلن ًؼوت اهلل24381748آهَسػ ًحَ ػزبي 12210991

41ن14ّزّفتِهَهٌي راد اوبز2382061هؾاٍرُ تحصيلي ٍ ؽغلي12193071

42ن14ّزّفتِبْزاهلَ خغز3397064ٍسباى اًگليغي90330089

43ن14ّزّفتِهيزؼالئي هائذُ الغادات2396049هباًي سباى ؽٌاعي12161901

44ن14ّزّفتِتمي پَر ػليزظا2381677خاهؼِ ؽٌاعي خٌايي12151461

45ن14ّزّفتِآّي هحوذ2381774عاخت دعتَري سباى فارعي12142761

46ن14ّزّفتِافعلي افؾيي2382126عٌدؼ ٍ اًذاسُ گيزي12192942

48 ن 14ّزّفتِهزادي ػلي اصغز4381723خَاًذى هتَى اعالهي12170201

49 ن 14ّزّفتِبالزسادُ رظَاى2395208حمَق خشاي بيي الولل12152511

اتاق گز16ٍُّزّفتِهحوَدي هحوذّادي2381535ًظزيِ ّاي رٍاًؾٌاعي سباى12161701

11ن16ّزّفتِهٌصَري هديذ3382087سباى فارعي90330073

13ن16ّزّفتِفاتحي عيذحغي72381485ًح12181001َُ

16ن16ّزّفتِآّي هحوذ2381774(لَاػذ ٍ هتَى)لغوت چْارم 4ػزبي12141211

21ن16ّزّفتِخؼفزي فيط اهلل2381551 الشاهات خارج اس لزارداد4حمَق هذًي 12150312

22ن16ّزّفتِؼاّزي هحوذ2381563بزرعي ٍ ؽٌاخت تاريخ بيْمي12280251

23ن16ّزّفتِبختياري آرهاى2381527آؽٌايي سباى فارعي باعتاى ٍ خػ هيخي12280121

ٍعليٌيَف الىغاًذر2382090سباى تخصصي12212161 24ن16ّزّفتِ(ؽوظ الذيي)

31ن16ّزّفتِرعتوي ّادي32381989حمَق خشاي ػوَهي 12150161

32ن16ّزّفتِؽزيفياى هْذي2381486 ًظن1عبه ؽٌاعي 12140901

34ن16ّزّفتِاعاتيذ گزٍُ آهَسؽي2999033تاريخ تحليلي صذر اعالم90330292

35ن16ّزّفتِخليلًَذ هحوذؽْاب2396122حمَق تؼْذات12210711
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36ن16ّزّفتِاعاتيذ گزٍُ آهَسؽي2991221حمَق خشاي ػوَهي اعالهي12210611

43ن16ّزّفتِظاّزي احغاى2382051هباًي ًظزي تزخو12162021ِ

44ن16ّزّفتِػشيشي عتار2381596ًظام بيي الولل حمَق بؾز12152501

48 ن 16ّزّفتًِيىخَ فاؼو2396017ٍِاصُ ؽٌاعي ٍ تزويبات سباى فزاًغ12170241ِ

49 ن 16ّزّفتًَِراًي همذم عيذيًَظ2381517تدار ٍاػوال تدار-1حمَق تدارت 12152232

11ن18ّزّفتِهٌصَري هديذ3382087سباى فارعي90330073

21ن18ّفتِ ّاي فزدبزسگز هْزي1398051حمَق خشايي -2هتَى حمَلي12152601

21ن18ّفتِ ّاي سٍجبزسگز هْزي1398051حمَق خشايي -2هتَى حمَلي12152602

36ن18ّزّفتِرظَاًي هفزد احوذ21381895هتَى فمِ خشايي12151581

44ن18ّزّفتِسرًؾاى ؽْزام2381990بزرعي تفصيلي بزخي هغائل حمَق بيي الولل ػوَهي12152521

49ن 18ّزّفتِهَاليي آيت2382004ًظام ّاي اًتخاباتي12151301


