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 شده تاییدرشته  نام و نام خانوادگی ردیف
 انگلیسی موزش زبانآ مهسا فتوحی 1
 زبان و ادبیات انگلیسی مهسا قربانی 2
ثعلوم قرآن و حدی -الهیات  الهام شیرمحمدي 3  

علوم قرآن حدیث -الهیات فرزانه گل محمدي 4  

علوم قرآن حدیث -الهیات زهره شفیعی زاده 5  

 تاریخ انقالب اسالمی سارا رمضانی 6
 تاریخ ایران اسالمی شیما مرادي 7
 عرفان عالیی 8

 
 زبان و ادبیات عرب

 زبان و ادبیات عرب مانا ولی پوري 9
فارسیزبان و ادبیات  ماندانا حمیدي 10  

 پژوهشگري اجتماعی آیدا طیبی رهنی 11

 پژوهشگري اجتماعی عالمه قاسمی سمنکالیی 12

 جامعه شناسی فاطمه گراوند 13

 جامعه شناسی حانیه فالح مهدوي 14

 فلسفه دین سیده زهره محمدي 15

 فلسفه و کالم اسالمی لیال سعیدي 16

سیستمهابهینه سازي  -مهندسی صنایع فضیلت آسوده 17  

بهینه سازي سیستمها -مهندسی صنایع فاطمه سادات حسینی 18  

 مالی هايستمیسمهندسی  امیرحسین پور صالح 19

 یو اجتماع يکالن اقتصاد هايستمیس نارین اسماعیلی 20

 یو اجتماع يکالن اقتصاد هايستمیس دانمهناز فرق 21

 یو اجتماع يکالن اقتصاد هايستمیس نژال خلیل بیگی 22

 گرایش سنجش از دور -سیستم اطالعات جغرافیایی  سنجش از دور و انسیه میهن پرست 23

 دور سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از بهاره خلج 24
 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور فرخنده مصطفی 25 
 گرایش آمایش محیطی ژئومورفولوژي فاطمه نجف زاده 26 

 ژئومورفولوژي گرایش آمایش محیطی زهرا فیض آبادي 27
 جغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی فرشته مسچی 28

 جغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش برنامه ریزي کالبدي شیرین عزیزي 29 
 آب و هواشناسی گرایش  سینوپتیک جواد مقیم بیگی 30 
 آب وهواشناسی گرایش تغییراقلیم اسماء کیخا 31 
 آب وهواشناسی گرایش  تغییراقلیم معصومه آقا جان پورسورکوهی 32 



 برنامه ریزي شهري گرایش بهسازي ونوسازي بافت شهري جغرافیا و محدثه احمدي گواري 33
 حسابداري پریا علیزاده 34 

 حسابداري تاسامهتاب  35

 حسابداري پریناز صفت جو 36

 حسابداري ندا اکبري 37

 حسابرسی زهرا عالیی 38

 حسابرسی فاطمه کرمی 39

 حسابرسی خانلوساناز دور 40

 حسابرسی ناهید نعمتی 41

 مهندسی مالی حسین رضی 42

 مهندسی مالی هانیه ادیب مهر 43

 مدیریت مالی یوسف کفاش 44

 مدیریت مالی علیزادهبهنود  45

 مدیریت مالی الهام علییان 46

 

 اسامی سایر افراد پس از تایید توسط دانشکده متعاقبا اعالم خواهد شد.


