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دانشکده

رشته
هترجوی زتاى فراًعِ

نام و نام خانوادگی
ظاجذُ واؼاًی
ظَگل لؽمایی
آهٌِ هحوذی تلىاتاد

ادبیات

تاریخ ایراى اظالهی

زّرا رجثی
ًیلَفر عثاظپَرجرتَدُ

هترجوی زتاى عرتی

فاطوِ جَراتیاى
ًفیعِ للیچی ًصاد
هْرًاز هِ آتادی پَر

فمِ ٍ هثاًی حمَق

حاًیِ فىَری
ظویِ هرادی
فاطوِ هیاى هحلِ

علَم لراى ٍ حذیث

صذیمِ عرب حعي آتادی
هرین پَر غفَری

الهیات
فلعفِ ٍ والم اظالهی

فاطوِ اثٌا عؽری
ؼثٌن اتراّیوی
حذیث عیذاًی

ادیاى ٍ عرفاى

ویویا یسداًی
زّرا جعفری هٌؽاد

ؼیوی تجسیِ

زیٌة زهاًی لْرٍدی

ؼیوی هعذًی

حاًیِ زیًٌَذ لرظتاًی

ؼیوی فیسیه

یاظوي جالیٌَظی
حاًیِ هحذی عرالی

ؼیوی آلی

شیمی -فیسیک

صثا حاجی خاًی
تراًِ صالحی پٌاُ
درظا اتراّیوی

فیسیه – فیسیه آهاری ٍ ظاهاًِ ّای پیچیذُ

هْعا عارفی

ًاًَفیسیه

ًیلَفر پاوپَر

ًاًَ ؼیوی

صذف ورم زادُ
زّرا تَتًَچی اصل

پصٍّػ علَم اجتواعی

هرین صثَری

حعاتذاری هذیریت

هیٌَ زردٍظت

حعاتذاری
هطالعات زًاى -حمَق زى در اظالم
هطالعات زًاى -زى ٍ خاًَادُ
هذیریت تازرگاًی  -تازاریاتی

حَری صاتری
ؼادی پؽتِ
حذیث فراهرز
هرین خلیلی
فائسُ ظاوی
ًرگط هجتْذی
زّرا تالری
فاطوِ خجعتِ

علوم اجتماعی و

هذیریت  -هالی

اقتصادی

حذیث حیذری
ًعریي تختیاری
آهٌِ غسال

هذیریت وعة ٍ وار -اظتراتصی

هرضیِ پرگاری
فاطوِ هحوذحعیٌی

علَم التصادی -التصاد ًظری

افعَى جًََغ

التصاد  -التصاد اًرشی

زّرا رضایی حَیك

التصاد  -تَظعِ ٍ ترًاهِریسی التصادی

خذیجِ اتراّین ًصاد

جاهعِ ؼٌاظی

فاطوِ چراغ پَر

تَظعِ هحلی-ؼْری

هرظذُ هذیری
الْام اتراّین ًیا

زیعتؼٌاظی گیاّی – ظیعتواتیه ٍ تَم ؼٌاظی

علوم زیستی

هعصَهِ للوثر
ظارا ًاصح لرُ ؼیراى
فاطوِ هٌاتی

زیعتؼٌاظی گیاّی – فیسیَلَشی

فاطوِ ظعادتی
زّرا جْاًثخؽی
زّرا ادیثی

زیعت فٌاٍری  -هیىرٍتی

ًفیعِ ظپِ دٍظت
ؼیریي خاوپَر

هیىرٍتیَلَشی – هیىرٍبّای تیواریزا

زیٌة رئیعی

ارتثاط تصَیری

یاظوي حعیي پَر
هرین پیىری علوذاری
ًرگط عٌذلیة

هنر

ًماؼی

هٌصَرُ احوذی یسدی
یاظوي رحیوی
ظارا جَاّریاى

پصٍّػ ٌّر

ویویا ظَراًی یاًچؽوِ

یاظویي تطحایی
زّرا هحوذ زادُ طالؽی
صٌایع دظتی

ًرگط هرتضَی
تیٌا ًیىَفر
فاطوِ حك پَی لاضیاًی
پریعا دارایی

طراحی پارچِ ٍ لثاض

گلٌار تَولی
ظْیال خعرٍی
ظارا عثاض ًصاد

فنی و مهندسی

هٌْذظی واهپیَتر – َّغ هصٌَعی

ظیذُ هائذُ حعیٌی

هٌْذظی صٌایع -تْیٌِظازی ظیعتنّا

غسالِ صثَری

هٌْذظی واهپیَترً -رم افسار
رفتار حروتی -یادگیری ٍ وٌترل حروتی
رفتار حروتی -رؼذ حروتی

علوم ورزشی

رفتار حروتی -آهَزغ ترتیت تذًی
فیسیَلَشی ٍرزؼی -وارتردی
فیسیَلَشی ٍرزؼی  -هحض

ًازًیي فریذًٍی زادُ
ظرٍیي ظارٍی
صثا اصحاتی
زّرا رجة پَر ثاًی
ظارا تخؽی
ًذا تالری حعیي آتادی
فاطوِ عثاض زادُ آراًی
فائسُ خَؼذًٍی فراّاًی
زّرا فالحتی
پریا هحوذی راد
فاطوِ ورهی ترٍجٌی
هٌا ظیاحی
هرین ؼیخ االظالهی
فاطوِ صافی

رٍاًؽٌاظی ترتیتی

زّرا عاطفی
هعصَهِ رجثی

علوم تربیتی و
روانشناسی

حویذُ ظاهاًی

پرظتَ ظتار رظتوی
هطالعات آرؼیَی
رٍاًؽٌاظی تالیٌی
رٍاًؽٌاظی عوَهی

ّاًیِ ؼیرازی
زّرا لْرٍدیاى
هْذیِ هىی
زّرا ًؽاط
حذیث زیرن پَر

