
ابه نام خد  

  0410-0412سال تحصیلی  اوللیست اساتید مشاور نیمسال 

 آقای مهندس مجید منافی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711011199 پویا میزانی 1

 01111110104 سیدکارو قریشی 0

 01111011114 امیر پیری 3

 01111011111 ذکریا ابراهیم حسنه 0

 01111111119 نژاد چیانهمحمدحسین آقاعلی  4

 01111110101 ماردین خدری 9

 01111110131 اکبر عالی 9

 01111011100 محمدرضا هناره خلیانی 8

 01111110103 نژادسعید قادری 7

 کسری محمدامینی 11
 

7711011187 

 کامبیز دیبا  آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711011189 سروش خلیلی 1

 7711011197 علی قربانی اولقی 0

 7711011188 مصطفی ولی پور 3

 7711011179 حسین پورجوان اسد 0

 7711011184 سعید انصاری کزج  4

 7711011180 امین نقی بیگی 9

 7711011180 امیرحسین طاعتی 9

 7711011183 پویا نصراللهی 8

 7711111118 دانا داننده 7

 7711011178 یغالمحسین چارقدچ 11



 احد زینالی  آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711111113 نیما جعفرپور بسطام 1

 7711111103 امیرحسین زرگری 0

 7711111134 پارسا علی زاده فنایلو 3

 01111011119 منصور فیضی یکشوه 0

 7711111117 ارمین پسران افشاریان 4

 7711111141 محمد ناجی 9

 7711111130 محمد عبدی 9

 01111110107 پوراهللمحمد کاکه 8

 01111110113 حسین اسدی 7

 7711111149 مجتبی وجدی 11

 

 آقای دکتر علیرضا شیرپور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111111100 مبین حسین زاده 1

 01111011117 امین لک 0

 01111111108 محمد کریمی 3

 01111111107 آرمین مجنونلو 0

 01111011101 هادی سبزچی دیزجی 4

 01111110104 امیر زینالی 9

 01111110149 علی نظری 9

 01111110100 حسین فرزادمهر 8

 01111011111 عارف ابراهیم پور 7

 01111011110 حسین ابراهیمی 11

 



 آرش امین پورآقای دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111110110 مهران جودی 1

 01111110100 محمد ذاکری حدادان 0

 01111110109 علی قلی زاده 3

 01111110101 نیما کدخدا 0

 01111011110 مبین صادقی هشجین 4

 01111011110 محمدمهدی زعیم 9

 01111011139 امین عین الهی مقصودلو 9

 01111110139 یاسین علی پور 8

 01111110108 محمد قهرمانی دامن اباد 7

 01111110131 مهیار صوفی 11

 

 آقای دکتر باقر پورحیدر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111110103 ابراهیم متکلمی اذر 1

 01111111110 رضا اجارودی پرچین سفلی 0

 01111110108 محمدامین محمودی 3

 01111110141 لوامیرحسین مصری قهرمان 0

 01111110141 پیشوا مصطفی پور 4

 01111110143 مهدی علی ابادی وریا 9

 01111111101 محسن حاجی عبداله پور 9

 01111111100 سیدعلی حجازی 8

 01111110117 محمدحسین خدایاری 7

 مهدی کریمان آزاد 11
 

01111110141 

 7911011199 یاسین غالم زاده کفاش نو 11

 7711111190 دی رضائیمه 10



 

 رعنا حسینیخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111011118 بیتا خانی کهنموئی 1

 7711111107 هما صمدزاده 0

 7711111114 کیمیا بهفرد 3

 7711011177 مهسا دهقان جدید 0

 7711011171 انیتا جعفری آس 4

 01111011118 زادهآیشن قهرمان 9

 01111011110 سنا اسدی ساریجالو 9

 01111011131 افسون عباس پور 8

                                                                                                                                      
 آقای دکتر شهریار علی پور

 دانشجوییشماره  نام و نام خانوادگی ردیف

 01111011110 علیرضا ازاد 1

 01111110119 یاسا اندرخورد 0

 01111011118 محمدپارسا بهاری 3

 01111011191 امیرکیا سلیمی 0

 01111011191 آرین اخباری شجاعی 4

 01111011119 حسین رضازاده 9

 01111111114 رضا اسماعیل پور 9

 01111111100 عطااهلل فردوس خواه یگانه 8

 01111111111 علی رضا الفت 7

 01111111110 علی باقرزاده 11

 

 

 



 خانم دکتر رویا نادری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111110107 ملیکا دلیلی اسکوئی 1

 01111111113 یاسمن پرنیان شاه ابادی 0

 01111111110 ثمین پناهی 3

 01111111114 زهرا پورعلی بیک 0

 01111111103 اطمه حسین پور کلوف 4

 01111111138 هاجر شریفی بناب 9

 01111111137 پریا صدری مهربانی 9

 01111111101 حدیث طالبی قره قشالقی 8

 01111111103 نائله فتاحی 7

 01111111149 مائده ولی زاده گرگری 11

 7711011173 ساینا آقاجانی امامیه 11

 01111011111 ئیشیرین روضه 10

 

 آقای دکتر رسول قره آغاجی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111111109 احسان قزلباش 1

 01111110100 ایلیا قربانی حیدرلو 0

 01111110140 مبین محمدزاده کهریز 3

 01111110138 یاسین علیزاده رو 0

 01111110149 مرتضی ملکی کردلر 4

 01111110103 عیزاده ساامیرحسین رجب 9

 01111110104 سید محمدرضا حسینی 9

 01111110111 فرحامد توکلی 8

 01111011114 ساالر اسدی عیسی کان 7

 01111011011 علیسا صمدی آیدنلو 11



 7911111149 توفیق مقدسی 11

 7711111107 مهدی مهری 10

 
 آقای دکتر جواد رسولی

 01111011130 محمد عثمانی 1

 01111011133 زیززاده انگنهامیر ع 0

 01111011130 مهیار عزیزی ثالث 3

 01111111119 نوید پورمحمد 0

 01111111119 فردین تقی زاده 4

 01111111118 امیرحسین تهمتن 9

 01111110147 پورامیرحسین یحییسید 9

 01111011109 الدینمحمد شمس 8

 7711111191 علی نوروزی 7

 7711011189 مبین پورسعید 11

 خانم دکتر سیما مسعودی
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711111109 زهرا صدقی متنق 1

 01111110139 فاطمه فرامرزی 0

 01111011199 آیسان مشهوری 3

 01111011119 زادهراضیه حسن 0

 01111111141 الهه محامد 4

 01111111141 مهسا محمدزاده 9

 01111110101 ی هریسزهرا فخیم 9

 01111110191 ثنا یوسف پور 8

 01111110104 نگین محمدی 7

 01111110109 فاطمه محمدی تازه کند 11



 
 خانم دکتر سحر مهران فر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111110149 فائزه ناجی 1

 01111111104 رویا فکری اول 0

 01111110137 ناز فتاحیآی 3

 01111011138 هستی فروغی اصل 0

 01111011101 ساناز قمی 4

 01111111101 ثنا حاج بابانی ساربانقلی 9

 01111111101 اسما عباس زاده 9

 01111110109 شبنم شرفلو 8

 7711011194 زاددرسا خلیل 7

 01111011101 ژانیا نبوی 11

 7011110191 شراره رحمانی 11

 7411110138 مهسا عبدی 10

نژاد امین فاطمه 13  7911011117 

 

 آقای دکتر عادل محمدزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف  

 01111011108 علی سینا شیخ بگلو 1

 01111110110 ارمین اکبریان اقبالغ 0

 01111011100 یاسر سرخوش 3

 01111011111 عبدالعزیز تیباش 0

 7811011104 علی عزیزی 4

 01111011114 زادهمبین صدیق 9

 01111011199 دیاکو غفوری 9

 01111011103 سردرودسردصحرائیامیررضا یوسفی 8



 7711011174 سهند صحرانورد 7

 7711011170 مهدی باقرلو 11

 

 آقای دکتر وحید علی نژاد

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111110114 فرشایان امیری 1

 01111110109 یرحسین قلیزادهام 0

 7711111110 امین اهن خواه 3

 7711111141 امیرمحمد مهسافر 0

 01111110148 ظفراحسان هادی 4

 01111110193 سهند آقایارلو 9

 01111110109 محمود شاطریان 9

 01111110140 کشکیامیرعلی مظهری 8

 01111110139 جانیامین علی 7

 01111110117 سیدصدرا بهیجی 11

 خانم دکتر لیال چوداری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111011119 فرناز زاویه 1

 01111011118 مهسا زینالی 0

 01111011103 الله سلیمیان 3

 01111111109 بفرین کاکه حمه 0

 01111110107 پارمیدا صالحی 4

 01111110108 زاده پیوستیزهرا شریف 9

 01111111130 ا ساکیآید 9

 01111111134 سیده کوثر سالمتی 8



 01111111139 پریا سلیمانی 7

 01111111139 سمانه سلیمی محمودعلیلو 11

 7711011171 نیلوفر مددی گوگدرقی 11

 01111011010 زهرا محمودلو 10

 آقای دکتر محمد علیزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111011149 رزاده بیالواریمهدی جعف 1

 01111011149 علی نیکدل 0

 01111011144 محمدتقی ارشدی 3

 01111011190 سهیل فصیحی 0

 7911111111 امین چاالکی قدیم 4

 01111011148 فراز کبودی 9

 01111011113 ایمان اسماعیل نژاد 9

 01111011117 علی درویشی 8

 01111011119 پورسهند حسین 7

جهانبخش احمد حسین امیر 11  7911111111 

 

 خانم دکتر ندا عابدپور
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111111191 پروین مصطفوی میرزا نظام 1

 01111110114 الهیپور فضلکوثر حسین 0

 01111011140 مینو ظریفیان 3

 01111011104 مائده محمودیان 0

 01111011109 فاطمه مرادپور شهابی 4

 01111011109 نگار مصطفی زاده 9

 01111110130 ابادینازلی عشق 9



 01111011140 نیلوفر نعمتی 8

 01111011110 مهدیه اکرامیان 7

 01111011107 ثنا شیخ عظیمی پورسردرود 11

 01111110134 زهرا عظیمی 11

 7711011111 فاطمه سیفی 10

 آقای دکتر رضا اکبری

 شماره دانشجویی و نام خانوادگینام  ردیف

 01111011100 امیر محمودزاده ملکی 1

 01111110113 امیر محمد اتحادی خسروشاهی 0

 01111110111 افراسیاب اگده 3

 01111110111 عطا ایالتی 0

 01111110110 رضا برجی نژاد چیانه 4

 01111110119 علی پورنظیف 9

 01111110119 فرزاد تقدیم فر 9

 01111110101 قلعهشایان خورشیدی گورچین 8

 01111111117 نیما جلیل زاده 7

 7711011170 محمدرضا دواتگری دوزدوزانی 11

 آقای دکتر رسول جعفری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111111140 احمد محمدی 1

 01111111143 محمدامین محمودی 0

 01111111140 بهزاد محمودی سرای 3

 01111111148 رضا بالقیس حشمت 0

 01111111147 مهدی زمانی 4

 01111110144 سینا مقدسی 9



 01111110100 امیرحسین رضاپور 9

 01111110100 علی حبیب زاده 8

 01111111118 منعم اکبرپور 7

 7811110144 زانیار محمودنژاد 11

 خانم دکتر فاطمه خردمند

 ماره دانشجوییش نام و نام خانوادگی ردیف

 01111110101 نادیا فتحی 1

 01111111111 مهسا ابراهیم پورآذر 0

 01111111110 حانیه ابراهیم نژاد 3

 01111111113 فاطمه ابراهیمی 0

 01111110117 پریا جمشیدی 4

 01111011147 ساناز ایمانی 9

 01111111144 صغری هاشمی مقدم 9

 7711111139 حسین غفارنژاد اصل 8

 7711111100 امیرمحمد محسن زاده پرکندی 7

 آقای دکتر محمد یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111111109 کیان حق پناه 1

 01111111109 حسین حکیم نیا 0

 01111111108 فرشید خدای اقدم 3

 01111111107 رضا خیری 0

 01111111131 علیرضا دیانتی 4

 01111111131 سعید رحیمی 9

 01111111130 بهمن رشادت نیا 9

 01111111133 سعید رنجبری 8



 01111110133 زادهابراهیم عبداله 7

 01111110100 سینا حسن زاده 11

 

 آقای دکتر صابر یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111110119 زادهعرفان حسین 1

 01111011141 علی نبی زاده عفیفه 0

 01111110111 امین احمدی 3

 01111011114 سیدبالل حسینی 0

 01111111100 آریان عزیزی 4

 7711111191 امیر جاویدان 9

 01111110113 محدثه بوستانی  9

 01111110103 ایدا حسن پور 8

 7911110113 امیان حسین 7

                                   

 هخانم دکتر مریم بابازاد

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111111104 سیده اسراء حسینی 1

 01111111117 نرگس اکبرزاده 0

 01111111119 زهرا آقانژاد 3

 01111011111 ایدا رسولی 0

 7711011181 پردیس شریفی 4

 7711111109 زهرا مالمززاده بناب 9

 01111110110 میناالهام حاجی 9

 01111011119 ربانی مقدمزهرا ق 8

 01111011113 کانلوی میالندنیا شیخ 7



 01111011101 اسرا مویدستا 11

 01111011117 گلشید بهزادیان 11

 01111110119 انیتا حسین زادگان 10

 خانم دکتر لیال روانیار

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111111111 شارنیل انویه تکیه 1

 01111110110 جیآر نگا 0

 01111011134 پریناز عیدی 3

 01111110101 اگرین حاجی حسین زاده زرزا 0

 01111110114 مریم اسکندری علی اباد 4

 01111011190 زهرا احمدعلی 9

 01111011139 سارینا فاطمی خرمتا 9

 01111110119 ممقانیهستی باقربیگی 8

 01111110144 سحر موسی زاده 7

 01111111149 طمه قاسمی زاویه جکیفا 11

 01111110118 منیره خدائی رنجبراباد 11

 01111011119 اینور امیری 10

 

 خانم دکتر شیوا روشن میالنی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111917111 زهرا رحیمی 1

 01111917110 یاسمن شکوری 0

 01111917110 دلنیا مهرافرین 3

 01111110113 پاپاقمهدیا چوداری قره 0

 01111110111 ماریا جوادی 4

 01111110190 لیال حبیبی 9



 01111110101 فائزه ادمی نژاد 9

 01111110143 کوثر مطلب زاده علیشاهی 8

 01111110141 اناهید متین فرد 7

 01111110191 عاطفه یوشعی نوبر 11

مالیی حسن 11  7011110190 

 01111011141 د موسویمیرمحم 10

 01111011109 بهروز شهناز چهریق 13

 01111011103 دانیال محمدپناهی 10

 الهیخانم دکتر لیدا لطف

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111900111 زهرا شهابی 1

 01111900110 الرضائیزهرا موسی 0

 01111900113 ملوک یوسفیان مال 3

 7711900110 زاده چایکندیمریم نصراله 0

 01111011193 نفیسه مهاجر 4

 01111110130 ایسان عبادی 9

 01111110118 معصومه باقرزاده 9

 7811011199 مریم حسین نژاد 8

 دکتر محمدرضا محمدحسینی آذرآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811011019 پاویر فریدون 1

 7811111103 نیمحمد قهوچی کمپا 0

 7811111108 مارکانی صابری علی 3

 7811111144 امیرمحمد روستایی 0

 7811711111 عادل فتح اله کاکایی -علی 4

 



 

 

 

 آقای دکتر عطا عباسی اسالملو

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811111193 محمد عزیزخیال 1

 7811111148 متین مام قادری 0

ن نژادسوران حس 3  7811110191 

 7811711109 کریم عبدالرحیم –هیمداد  0

 7811711114 دلیر حمدامین -رابه ر 4

 

 آقای دکتر امیر نسیم فر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف 

 7711110114 سعید توفیق ریحانی 1

 7711110101 سیدعبدالسالم حسینی 0

 7711110130 کامران شجاعی 3

 7811711104 ایجاز -میثم 0

 7911011191 قلب حسین جعفری 4

                                                                                                                                                               

 

 زادهمحمد ولیآقای دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف 

 7711011118 النجقپرهام اغنائی 1

 7711011149 معروفیمحمد فقه 0

 7711011191 نیما کریمی 3

 7711011019 وحید باروزه 0

 7811711119 صبری حسن -محمد 4

 



 

 

 خانم دکتر ندا ولی زاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811111101 پیزهرا فرخ 1

 7811111114  اکبری حقروطال 0

 7811111138 صبا غفوری 3

 7811111141 فاطمه محمدی 0

 7811711110 محمد امین -خدیجه 4

 

                                                                                                                                        

 ام رجبیالهخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811111119 ابادیمهدیه اوالدزاد عباس 1

 7811111109 کلوسارا کریمپور 0

 7711110138 مریم غفاری 3

 7811111101 شیدا رحیمی 0

 7711011104 اسما جداری محمدپور 4

 

 اکرم احساسات وطنخانم دکتر 

 اره دانشجوییشم نام و نام خانوادگی ردیف

 7711110100 کوثر قره آغاجی 1

 7711110190 زهرا سلطان زاده 0

 7711110149 بوکانیاقدمشاداب نعلبندی 3

 7711011100 ایلین پورجوادادمی 0

 7811110149 فائزه شاملو 4

 

 



 

 

 سمیه قاسم زادهخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711011110 مریم ایمانی 1

 7711011101 ندا پاکروساری یاریقان 0

 7711011104 زهرا شیرزاده 3

 7711011190 سالیا هوشنگی 0

 7811110134 نساء علیزاده 4

 

 خانم دکتر مرجان کوهنورد

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811111110 اسما اصغری 1

 7811011014 ثمین محمدیان 0

 7811110140 ورعسل صالح پ 3

 7811011191 سارا جوادی سیسی 0

 

 

 خانم دکتر الناز افسری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711011198 بخشکیمیا هدایت  1

 7711011131 فاطمه حسن زاده سراسکانرود 0

 7811110149 نگار خواستی 3

 7711011191 پاکزهرا نام 0

 7711011113 هانا آهنگری 4

 



 

 

 

 لعیا هوشمند قره باغخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711011014 هانا توحیدی 1

 7711011119 کوثر اصغری 0

 7711011110 زادهزهرا اسماعیل 3

 7911011147 خوشبو مصطفی 0

 فرهاد بهزادی آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711110109 رشیدی کچالنلووحید  1

0 

 

 7711110110 امیر رضا پیری

 7711110131 میررضا سیدیزدی 3

 7711110134 علیرضا عتیقی 0

 7811711117 زرار حمد -علی 4

 زادهرضا حاجی آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711011111 میالد امین زاده 1

0 

 

 7711011138 پارسا رزمی

 7811110138 فرشید کرمی گزدره 3

 7811711117 محمد -ادریس 0

 7711110139 یاسر علیلو 4

 



 

 یوسف روستا آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811111109 وحید سلطانی 1

0 

 

 7811111140 نیما نامدار

 7711110110 دانیال بایزی 3

 7811111118 امیرمهدی باصر 0

 7811711100 جودت جلیل بگ -هاوکار 4

 

 آقای دکتر علیرضا ماهوری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811111139 حسین علیخانی 1

 7811111113 امیرحسام احدی خیراباد 0

 7711110107 زادهامین سرهنگ 3

 7711011117 تمرایمان امامی 0

 7811711101 فقی عبداله -کاروان 4

 

 آقای دکتر حمیدرضا مهریار

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811111117 یداهلل باغدرقی 1

 7711011101 ژیوار پذیرفته 0

 7711011147 امیرحسین کاظمی 3

 7711011139 امیر محمد نیکان فر 0

 7811711118 محمد کریم -احمد 4

 



 

 آقای دکتر غالمحسین فرجاه

 شماره دانشجویی خانوادگی نام و نام ردیف

 01111918111 شهرزاد ابادخواه 1

 01111918110 سمیرا احسانی 0

 01111918113 یگانه رشیدی 3

 آقای دکتر شهرام خادم وطن

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7811913110 اکبر نوبخت نیا 1

 01111913111 نژاد کاوکانیقدیر تقی 0

 01111913110 ادنژمریم حسن 3

 01111913113 کندیحسین کریمی حمزه 0

 زادهسعید قوام آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111901111 مداح سراوانیفاطمه پیر 1

 01111901110 آبادسمانه قلیزاده یوسف 0

 01111901113 زادهسمیه گلی 3

 01111319111 کیانا عنبری 0

 دکتر رسول انتظارمهدیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111910111 زاده ایلسمیرا عبدالعی 1

 01111910110 علی فتحی 0

 01111910113 وحید مسعودی ممکانی 3

 7711910113 عباس کریمی پستکان 0

 



 

 آقای دکتر حسن صابری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111901111 ان بگریرضو 1

 01111901113 ندا عموقنبری نجف ابادی 0

 01111901111 سجاد صمدی 3

 01111901110 فاطمه مخانی صدقانی 0

 01111901113 سیدرضا موسوی 4

 

 آقای دکتر رسول زرین

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711711111 رزگارخلیل  -خلیل 1

 7711711111  نجاه تفو -هه ریم 0

 01111701190 غفار  -یاسر  3

 01111701194 علی   -افرا  0

 01111701100 شبیر  -موسکان  4

 01111701104 خان  -جنت  9

 01111701109 شوکت  -ایرام  9

 01111701108 مزمل  -تحلیل 8

 01111701107 مظفر  -صالحا  7

 01111701141 ریاض  -اویس  11

 01111701141 قره -العین 11

 01111701140 فردوس  -زامرا  10

 01111701143 علی بیگ  -میرزاامان  13

 01111701140 شمیم  -مسعود  10

 01111701149 جلیس  -شاه  14



 01111701149 مشتاق  -منیب  19

 01111701148 علی  -ادویه  19

 01111701191 محمد دار  -آریب  18

 01111701191 ایوب دار  -ریمشا  17

 01111701190 یوسف  -ایرتیکا  01

 01111110101 زهرا حاجی حسینلو 01

 01111110107 حسین مرادی 00

 7711011181 لو فراز فضلی هلل 03

 7711111193 نازنین وحیدی مقدم 00

 

 آقای دکتر امین باطنی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711701111 مد سیف ایباراتحم -سینح 1

 7711701110 سیدبتوانی -بحم 0

 7711701113 نذیر -عبید 3

 7711701114 توبا -سید ناینا 0

 7711701118 بهات -مزمیل یوسف 4

 7711701117 علیما بات 9

 7711701111 ریان باندی -موشبیر 9

 7711701110 قدیر -مودابیرا 8

 7711701113 امین باندی -سهیل 7

 7711701119 مقلو -متمهید االسال 11

 7711701117 بیالل میر -دانیا 11

 7711701103 پرویز -حاریث 10

 7711701107 نادر -مد مدسیرحم 13



 7711701130 رشیال خان -مدحم 10

 7711701100 عباس -زینب 14

 7711701100 سینح -مدحم 19

 7711701104 الماس -ابریشم 19

 7711701109 شکیل عاصف -مدحم 18

 7711701133 اجمل -مدحم 17

 7711701138 ونیز شیرازی  -سیدا 01

 7711701101 مجید -علی 01

 7711701131 یدر ح -لقمان 00

 

 آقای دکتر جاوید فریدونی
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711701134 نوخیز خان -مدحم 1

 01111711110 گوندوز  -مصطفی  0

 7711711104 عبدالقدر  صالح -عبدالرحمان 3

 01111701108 سایکا  -رشید  0

 7711701101 ذیف اعجازح -مالیک 4

 7711701118 یوسف -ازکا 9

 7711701109 خان -شهریار 9

 7711701110 امین -دانیا 8

 7711701139 خان -امنا 7

 7711711100 محمد مال  -عبدالوه حی 11

 7711711119 رسول عزیز -کوفان  11

 7711711101 ادریس ابوبکر  -امید 10

 01111711119 اروغلو -بغرا محمد 13



 01111711119 صالح الدین  -سایرا  10

 01111701139 فاروق  -امان  14

 01111701139 افضل در  -مسرور  19

 01111701138 حسین  -مهک  19

 01111701137 نظیر  -نظیما  18

 01111701101 فاروق  -تابیا  17

 01111701100 نوید  -مالک  01

 

 آقای دکتر مرتضی متذکر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711701108 مدحم -ادنان 1

 7711711110 حمد  -محمد 0

 7711711180 عزیز سمایل -چنور 3

 01111701114 فاروق  -عقیب  0

 01111701113 قیوم  -سید عذیر 4

 نخانم دکتر سوانا دانغیا
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111701111 جان -بسما 1

 01111701111 شکیل  -جاسم  0

 01111701109 امان  -نظر  3

 01111701103 مدنی عبدالمسهود  -منور 0

 7711701101 شافی -تویبا 4

 01111701101 بات  -عمیر تاریک  9

 01111701117 جان  -وردا  9

 01111701110 سول ر -صبحا  8



 01111701119 قدری  -لبیب  7

 7711701103 مودحم -وجیهه 11

 7711711114 رامیار محمدطاهر -سالله 11

 01111701109 جمیل بات  -فیصل  10

 01111701119 بوخاری   -سیداکیب  13

 7711711117 محمدصالح  -دلفین 10

 7711711119 مهدی هادی  -دانیه 14

 7711711103 االر محمد س -دالیا 19

 7711711144 اسامه سلیم -اسراء 19

 01111701107 نسیم  -سیرات 18

 7711711138 تحسین ابوبکر -ژینه ر 17

 01111701131 رشید پاال  -شهید  01

 

 آقای دکتر یوسف رسمی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 01111911111 لیال برزگر قراملکی 1

 01111911110 صالح چپانیمحمد 0

 01111911113 بهارین عبادی 3

 7711711107 صالح حمه صالح -دیدان 0

 7711711131 صالح حمه صالح -دیوان 4

 7711711101 رزگار ابراهیم -سیاکو 9

 7711711100 احمد جالل -رامان 9

 7711711110 طارق حسن  -سوران 8

 7711711113 مراد احمد  -محمد 7

 7711711133 حاتم صالح -دمحم 11



 01111701119 میربشیر  -عمر  11

 01111701131 احمدغزلی  -شیخ افزا  10

 7711711100 زکری فریاد -فکری 13

 7711711118 مجید محمدامین زاده   -دیار 10

 01111701114 مجتبی -علی حسن 14

 7711701119 بتول -سید ایکریش 19

 7711701119 بشیر -زاهید 19

 7711711131 محمد حمید -یحیی 18

 01111701117 غفور -جیبران 17

 7711701130 تقی -محمد 01

 7711711119 علوی نژاد -سید ابوالفضل 01

 

 معصومه جوانمرد خانم دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711701100 ایوب خان -صنوبر 1

 01111701134 قریشی  -شاداب  0

 01111701110 شهعای 3

 7711701100 مقبول -زینت 0

 01111701104 ایجاز  -سیدصدف  4

 01111701193 مجید  -شایسته  9

 01111701147 مویید  -مرضیه  9

 01111701144 اقدس  -زهرا  8

 01111701109 منظور  -مهسانا  7

 01111701103 حمید  -مریم  11

 01111701101 شفیع  -صدف  11



 7711711109 ساالر محمد -دینا 10

 7711711101 علی حسن -هیدی 13

 7711701137 کاینات -فاطیما 10

 01111701133 رشید  -ناهیده  14

 01111711111 ارول  -نورسیما  19

 7711711140 سلیمان محمد -سیما 19

 7711711188 کمال عمر -سهام 18

 7711711101 علی احمد  -سیفان 17

 7711711109 دمسته فامحم -بالویز 01

 01111110130 عاشوری الهه 01

 مجتبی کریمی پورآقای دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 7711111101 متین شیرزاد 1

 7711111190 متین ترکاون 0

 


