
 به نام خدا

  1044-1041سال تحصیلی  دوملیست کلی اساتید مشاور نیمسال 

 آقای مهندس مجید منافی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 8901010189 میالد شکری عیسی کند 1

 20010201012 کیانوش جعفرپور اذر 2

 8601010188 هادی پایمرد 3

 8600000178 سعید ممقانیه 2

 20011111004 سین آقاعلی نژاد چیانهمحمدح 5

 9910201059 امیرحسین کاظمی 4

 9910201011 میالد امین زاده 7

 9911112021 محمد قربانعلی پور 8

 9911112031 میررضا سیدیزدی 9

 رضا داورراد 10
 

9910201072 

 کامبیز دیبا  آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9910201081 ی هلل لوفراز فضل 1

 9910201079 علی قربانی اولقی 2

 9910201088 مصطفی ولی پور 3

 9910201097 حسین پورجوان اسد 2

 9910201085 سعید انصاری کزج  5

 9910201082 امین نقی بیگی 4

 9910201082 امیرحسین طاعتی 7

 9910201083 پویا نصراللهی 8

 9911111018 دانا داننده 9

 9910201098 غالمحسین چارقدچی 10



 احد زینالی  آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111013 نیما جعفرپور بسطام 1

 9911111023 امیرحسین زرگری 2

 9911111035 پارسا علی زاده فنایلو 3

 9911111029 مهدی مهری 2

 9911111028 مهدی منصورزادگان 5

 9911111034 ژاد اصلی سردرودحسین غفارن 4

 9911111032 محمد عبدی 7

 8800000109 سعید توفیق ریحانی 8

 8800000106 وحید رشیدی کچالنلو 9

 9911111057 مجتبی وجدی 10

 

 آقای دکتر علیرضا شیرپور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011111022 مبین حسین زاده 1

 20010201019 فراز ژیان 2

 20011111028 محمد کریمی 3

 20011111029 آرمین مجنونلو 2

 20010201020 هادی سبزچی دیزجی 5

 20011112052 امیرحسین موسوی سوگلی تپه 4

 20011112057 علی نعمتی 7

 20011112040 صدرا رحمانی 8

 20010201001 عارف ابراهیم پور 9

 20010201002 حسین ابراهیمی 10

 



 آرش امین پورتر آقای دک

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011112031 عثمان شهبازی 1

 20011112032 شهرام عزیزی 2

 20011112035 محمدامین غفارزاده 3

 20011112020 نیما کدخدا 2

 20011112021 سیامک کریمی 5

 8600000176 عرفان قاطعی نوتاش 4

 20010201034 امین عین الهی مقصودلو 7

 20010201039 سروش قادری 8

 20010201020 امیرحسین قاسمی اذر 9

 20010201012 علیرضا حسنی 10

 

 آقای دکتر باقر پورحیدر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011112023 ابراهیم متکلمی اذر 1

 20011112022 یاسین مجاوری 2

 20011112028 محمدامین محمودی 3

 20011112050 امیرحسین مصری قهرمانلو 2

 20011112051 پیشوا مصطفی پور 5

 20011112053 منصور مهدی علی ابادی 4

 20011111021 محسن حاجی عبداله پور 7

 20011111022 سیدعلی حجازی 8

 9811111058 متین مام قادری 9

 9811112052 عسل صالح پور 10

 



 

 خانم دکتر لیدا لطف الهی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی فردی

 8800000170 کوثر قره آغاجی 1

 9911111025 هانیه صالحی 2

 9911111005 کیمیا بهفرد 3

 9910201099 مهسا دهقان جدید 2

 9910201091 انیتا جعفری آس 5

 9811111019 سمیرا خلیل پور 4

 
                                                                                                                                      

 آقای دکتر شهریار علی پور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010201002 علیرضا ازاد 1

 20010201004 محمدمهدی افسری 2

 20010201008 محمدپارسا بهاری 3

 20010201040 امیرکیا سلیمی 2

 20010201041 آرین اخباری شجاعی 5

 20010201014 حسین رضازاده 4

 20011111005 رضا اسماعیل پور 7

 20011111022 عطااهلل فردوس خواه یگانه 8

 20011111010 علی رضا الفت 9

 20011111012 علی باقرزاده 10

 

 

 



 خانم دکتر رویا نادری

 انشجوییشماره د نام و نام خانوادگی ردیف

 20011112029 ملیکا دلیلی اسکوئی 1

 20011111013 یاسمن پرنیان شاه ابادی 2

 20011111012 ثمین پناهی 3

 20011111015 زهرا پورعلی بیک 2

 20011111023 فاطمه حسین پور کلو 5

 20011111038 هاجر شریفی بناب 4

 20011111039 پریا صدری مهربانی 7

 20011111020 قیحدیث طالبی قره قشال 8

 20011111023 نائله فتاحی 9

 20011111054 مائده ولی زاده گرگری 10

 9910201093 ساینا آقاجانی امامیه 11

 

 آقای دکتر رسول قره آغاجی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011111024 احسان قزلباش 1

 20010201021 میر مجتبی سجادزاده سوره 2

 20011112001 آب خیز حامد 3

 20011112004 میالد اسماعیل زاده اقدم 2

 20011112007 مهدی اسماعیلی 5

 20011112008 شادمهر افتخاری 4

 20011112025 سید محمدرضا حسینی 7

 20011112024 محمد خادم امیری 8

 9711111057 توفیق مقدسی 9

رسولیان فاطمه 10  9810201002 



 
 ولیآقای دکتر جواد رس

 20010201032 محمد عثمانی 1

 20010201033 امیر عزیززاده انگنه 2

 20010201032 مهیار عزیزی ثالث 3

 20011111014 نوید پورمحمد 2

 20011111017 فردین تقی زاده 5

 20011111018 امیرحسین تهمتن 4

 20010201022 سینا سطوتی هریس 7

 20010201024 محمد شمس الدین 8

 9911111040 وزیعلی نور 9

 9910201087 مبین پورسعید 10

 خانم دکتر سیما مسعودی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011112033 ثمین عباسی 1

 20011112034 فاطمه فرامرزی 2

 20011112037 سحر فردی 3

 20011112038 ربکا کاشفی مهر 2

 20011111050 الهه محامد 5

 20011111051 مهسا محمدزاده 4

 20011112039 سما کاظمی 7

 20011112022 لیال لطفی 8

 20011112025 نگین محمدی 9

 20011112024 فاطمه محمدی تازه کند 10

 

 



 خانم دکتر سحر مهران فر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011112054 فائزه ناجی 1

 20011111025 رویا فکری اول 2

 20011112058 انعلی نژاد تقی ابادصدف سلط 3

 20010201038 هستی فروغی اصل 2

 20010201021 ساناز قمی 5

 20011111020 ثنا حاج بابانی ساربانقلی 4

 20011112012 زهرا پرماه 7

 20011112015 صنم پورعبدالعلی 8

 9211112040 شراره رحمانی 9

 9511112038 مهسا عبدی 10

نژاد امین فاطمه 11  9710201009 

 

 آقای دکتر عادل محمدزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف  

 20010201028 علی سینا شیخ بگلو 1

 20010201030 عبدالرحمان صالح زاده 2

 8900000181 سوران حسن نژاد 3

 9811112034 امیرحسین عیوضی یالقوزاغاج 2

 9810201025 علی عزیزی 5

 9911112037 یاسر علیلو 4

 9911111020 علی مبصر سردرودی 7

 9811111028 مارکانی صابری علی 9

 9410201029 مسعود شرابیانی 10

 9811112054 فائزه شاملو 11



 

 خانم دکتر شیوا قلی زاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010201059 ساناز ایمانی 1

 20011112059 ساناز مسعودی 2

 20010201003 هرا اروانهز 3

 20010201007 اینور امیری 2

 20010201009 گلشید بهزادیان 5

 20010201011 مبینا تیمورپناه 4

 20010201043 نفیسه مهاجر 7

 20010201013 ارمیتا جمشیدی میدان دار 8

 20011112002 مهسا ابراهیم زاده خانه سر 9

 20011111055 صغری هاشمی مقدم 10

 20011112023 دا حسن پورای 11

 20011112032 الهه عاشوری 12

 

 آقای دکتر وحید علی نژاد

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111038 رامین فهمی 1

 9911111022 پارسا زنگبار سابق 2

 9911111002 امین اهن خواه 3

 9911111050 امیرمحمد مهسافر 2

 9911111003 محمدنوید اندیشمند 5

 9911111004 بهنام فرحان 4

 9911111001 محمد اسیابی 7

 9911111025 سینا محمودزاده 8



 خانم دکتر لیال چوداری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010201017 فرناز زاویه 1

 20010201018 مهسا زینالی 2

 20010201023 الله سلیمیان 3

 20011111027 بفرین کاکه حمه 2

 20010201022 فرزانه سیدطاهری 5

 20010201025 سانای سیدفرجی 4

 20011111032 آیدا ساکی 7

 20011111035 سیده کوثر سالمتی 8

 20011111034 پریا سلیمانی 9

 20011111037 سمانه سلیمی محمودعلیلو 10

 9910201090 نیلوفر مددی گوگدرقی 11

 آقای دکتر محمد علیزاده

 شماره دانشجویی م و نام خانوادگینا ردیف

 20010201054 مهدی جعفرزاده بیالواری 1

 20010201057 علی نیکدل 2

 20010201055 محمدتقی ارشدی 3

 20010201042 سهیل فصیحی 2

 9710201047 یاسین غالم زاده کفاش نو 5

 8600000101 ساالر جعفری باراز 4

 8801010178 امیر محمد نیکان فر 7

 8800000170 کامران شجاعی 8

 9810201070 سارا جوادی سیسی 9

جهانبخش احمد حسین امیر 10  9411111001 



 

 خانم دکتر ندا عابدپور
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011111041 پروین مصطفوی میرزا نظام 1

 20010201022 شادی قیطانچی ماشینی 2

 20010201052 مینو ظریفیان 3

 20010201025 مائده محمودیان 2

 20010201024 فاطمه مرادپور شهابی 5

 20010201027 نگار مصطفی زاده 4

 20010201029 ژاسمین مهرانی 7

 20010201052 نیلوفر نعمتی 8

 9810201072 هستی میرزا آقاسی 9

 20010201029 ثنا شیخ عظیمی پورسردرود 10

 

 آقای دکتر رضا اکبری

 شماره دانشجویی و نام خانوادگی نام ردیف

 20010201022 امیر محمودزاده ملکی 1

 20011112003 امیر محمد اتحادی خسروشاهی 2

 20011112010 افراسیاب اگده 3

 20011112011 عطا ایالتی 2

 20011112012 رضا برجی نژاد چیانه 5

 20011112014 علی پورنظیف 4

 20011112017 فرزاد تقدیم فر 7

 20011112018 هیربد تقی زاده 8

 20011111019 نیما جلیل زاده 9

 20011111008 منعم اکبرپور 10



 

 

 آقای دکتر رسول جعفری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011111052 احمد محمدی 1

 20011111053 محمدامین محمودی 2

 20011111052 بهزاد محمودی سرای 3

 20011111058 مترضا بالقیس حش 2

 20011111059 مهدی زمانی 5

 20011112027 هاتف خورشیدی اصل 4

 20011112028 امیرعلی خوش خلق 7

 20011112022 علی حبیب زاده 8

 20011112030 امیرحسین سلیمان زاده 9

 20011112022 سینا حسن زاده 10

 

 

 خانم دکتر فاطمه خردمند

 انشجوییشماره د نام و نام خانوادگی ردیف

 20011112052 سارا ملکی 1

 20011111001 مهسا ابراهیم پورآذر 2

 20011111002 حانیه ابراهیم نژاد 3

 20011111003 فاطمه ابراهیمی 2

 20011112019 پریا جمشیدی 5

 20010201031 افسون عباس پور 4

 

 

 



 

 

 

 آقای دکتر محمد یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011111024 کیان حق پناه 1

 20011111027 حسین حکیم نیا 2

 20011111028 فرشید خدای اقدم 3

 20011111029 رضا خیری 2

 20011111030 علیرضا دیانتی 5

 20011111031 سعید رحیمی 4

 20011111032 بهمن رشادت نیا 7

 20011111033 سعید رنجبری 8

 

 آقای دکتر صابر یوسفی

 شماره دانشجویی و نام خانوادگینام  ردیف

 20010201028 احسان معروفی 1

 20010201051 علی نبی زاده عفیفه 2

 20010201053 احسان نعمتی اذر 3

 20010201015 سیدبالل حسینی 2

 20011111022 آریان عزیزی 5

 9711111011 امین چاالکی قدیم 4

 9811112055 زانیار محمودنژاد 7

                                   

 

 

 

 



 خانم دکتر مریم بابازاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011111025 سیده اسراء حسینی 1

 20011112009 ایلین افروزکار 2

 20011111007 زهرا آقانژاد 3

 8800000179 سنا محمودلو 2

 9910201080 پردیس شریفی 5

 9911111027 زهرا مالمززاده بناب 4

 9911111053 زهرا نجفیان 7

 9911111017 وحیده خلیلی قاضی 8

 9911111020 رقیه دوستی 9

 9911111043 نازنین وحیدی مقدم 10

 

 خانم دکتر لیال روانیار

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011111011 شارنیل انویه تکیه 1

 20011112002 نگار اجی 2

 20010201035 دیپریناز عی 3

 20011112020 اگرین حاجی حسین زاده زرزا 2

 20011112005 مریم اسکندری علی اباد 5

 20010201042 زهرا احمدعلی 4

 20010201037 سارینا فاطمی خرمتا 7

 20011112027 روژان محمدیان 8

 20011112055 سحر موسی زاده 9

 20011111057 فاطمه قاسمی زاویه جکی 10

 



 

 

 قای دکتر غالمحسین فرجاهآ

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011718001 سارا بلبله 1

 9911718001 کوثر احمدی 2

 9810201032 عرفان سیدمختاری 3

 9410201045 موسی بهاری 2

 9811112035 نساء علیزاده 5

 

 دکتر محمدرضا محمدحسینی آذرآقای 

 اره دانشجوییشم نام و نام خانوادگی ردیف

 9811112009 ارمین محمدی یار 1

 9810201014 علی جباری رنجبر 2

 9810201044 مصطفی مقدسی 3

 8900000101 سهند بخت آور 2

 

 

 آقای دکتر عطا عباسی اسالملو

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 8900000107 علی جلیلی 1

 8900000177 امین محمدزاده 2

 9810901024 کریم عبدالرحیم –د هیمدا 3

 

 

 



 

 

 آقای دکتر امیر نسیم فر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف 

 9811112017 محمدرضا جهانی سقز 1

 8900000177 علی عبادی علینظر 2

 9810901025 ایجاز -میثم 3

 9710201040 قلب حسین جعفری 2

                                                                                                                                                               

 

 خانم دکتر ندا ولی زاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9810201042 آیدا چاپارزاده 1

 9711111028 کوثر میرزائی 2

 8901010116 خسروشاهیمائده اکرامی  3

 9811111050 فاطمه محمدی 2

 

                                                                                                                                        

 

 خانم دکتر معصومه پورجبلی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9810201023 ه حیدریعارف 1

 9810201020 سمیرا صمدنژاد خانقاه 2

 8900000100 شیدا رحیمی 3

 9810901002 مصطفی سلیم -بروا 2

 8900000117 اسما اصغری 5

 

 

 



 

 مهسا بهنمونخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9711111055 نظیره بریاجی 1

 8900000107 مریم زاهدیان 2

 8900000196 شیوا شاداب 3

 8900000107 نوشین دیندارصفا 2

 9710201059 خوشبو مصطفی 5

 

 

 لعیا هوشمند قره باغخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9811112033 شیرین صمدی 1

 8900000108 فائزه سعادتمند کنگرلوئی 2

 8900000171 مرجان فتحی 3

 8900000109 ینسرین جبرائیل 2

 8900000176 سارا قنبری قوشچی 5

 

 فرهاد بهزادی آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9811112028 متین سلطانی 1

2 

 

 9711111025 میثم ملکی قینرجه

 8900000179 پویا کدخدای احمدی 3

 8900000178 امیرعباس علی وند فرهنگ 2

 

 



 

 ماهوریآقای دکتر علیرضا 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 8900000176 حسین علیخانی 1

 9711111029 کیوان شیخانی 2

 9811111003 امیرحسام احدی خیراباد 3

 9810901020 فقی عبداله -کاروان 2

 

 آقای دکتر حمیدرضا مهریار

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 8901010110 آراز ابراهیم زاده 1

 8900000118 یداهلل باغدرقی 2

 9811112029 بهمن سیدیوسفی 3

 9810901008 محمد کریم -احمد 2

 9811112028 سامان نصیرزاده 5

 

 آقای دکتر رسول زرین

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9910901011 رزگارخلیل  -خلیل 1

 9910901029 کریم قورتاس مال حاجی -هه ژار 2

 20010921042 یاسر -غفار 3

 20010921045 افرا -علی 2

 20010921022 موسکان -شبیر 5

 20010921025 جنت -خان 4

 20010921027 ایرام -شوکت 7

 20010921028 تحلیل -مزمل 8



 20010921029 صالحا -مظفر 9

 20010921050 اویس -ریاض 10

 20010921051 قاراتل -آین 11

 20010921052 زامرا -فردوس 12

 20010921053 میرزاا -علی بیگ 13

 20010921052 مسعود -شمیم 12

 20010921054 شاه -جلیس 15

 20010921057 منیب -مشتاق 14

 20010921058 ادویه -علی 17

 20010921040 آریب -محمد دار 18

 20010921041 ریمشا -ایوب دار 19

 20010921042 ایرتیکا -یوسف 20

 20010201005 ساالر اسدی عیسی کان 21

 20010201010 عبدالعزیز تیباش 22

 

 آقای دکتر یوسف رسمی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011711001  یاسر ابراهیمی 1

 9911711002  سحر علی پور بیضائی 2

 9910901029 صالح حمه صالح -دیدان 3

 9910901030 صالح حمه صالح -دیوان 2

 9910901020 رزگار ابراهیم -سیاکو 5

 9910901022 احمد جالل -رامان 4

 9910901012 طارق حسن  -سوران 7



 9910901013 مراد احمد  -محمد 8

 9910901017 مهدی هادی  -دانیه 9

 9910901019 محمدصالح  -دلفین 10

 9910901038 تحسین ابوبکر -ژینه ر 11

 9910901022 زکری فریاد -فکری 12

 9910901023 ساالر محمد  -دالیا 13

 9910901055 اسامه سلیم -اسراء 12

 20010201050 میرمحمد موسوی 15

 20011112029 حسین مرادی 14

 9910921004 بتول -سید ایکریش 17

 9910921017 بشیر -زاهید 18

 9910921028 مدحم -ادنان 19

 9910921031 یدر ح -لقمان 20

 9910921032 قیت -مدحم 21

 9910921039 کاینات -فاطیما 22

 9910921020 مجید -علی 23

 9910921023 مودحم -وجیهه 22

 20010921019 غفور -جیبران 25

 20010901001 ارول  -نورسیما  24

 

 دکتر امین باطنیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9910921001 مد سیف ایباراتحم -سینح 1

 9910921002 سیدبتوانی -بحم 2

 9910921003 نذیر -عبید 3



 9910921005 توبا -سید ناینا 2

 9910921008 بهات -مزمیل یوسف 5

 9910921009 علیما بات 4

 9910921011 ریان -نوشبیر 7

 9910921012 قدیر -مودابیرا 8

 9910921013 امین باندی -سهیل 9

 9910921014 مقلو -تمهید االسالم 10

 9910921019 بیالل میر -دانیا 11

 9910921023 پرویز -حاریث 12

 9910921029 نادر -مد مدسیرحم 13

 9910921032 رشیال خان -مدحم 12

 9910921022 عباس -زینب 15

 9910921022 سینح -مدحم 14

 9910921025 الماس -ابریشم 17

 9910921024 شکیل عاصف -مدحم 18

 9910921033 اجمل -مدحم 19

 9910921038 ونیز شیرازی  -سیدا 20

 

 معصومه جوانمرد خانم دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010901005 اریشا -زینب 1

 20010921035 شاداب -قریشی 2

 20010921002 عایشه 3

 20010921004 صغرا -فاطیما 2

 20010921025 سیدصدف -ایجاز 5



 20010921043 ستهشای -مجید 4

 20010921059 مرضیه -مویید 7

 20010921055 زهرا -اقدس 8

 20010921024 مهسانا -منظور 9

 20010921023 مریم -حمید 10

 20010921020 صدف -شفیع 11

 20010901013 زیب النساء 12

 20010901014 حسینا 13

 20010901015 زر الل گل 12

 20010921033 ناهیده -رشید 15

 20010921022 حمیرا -صدیق 14

 20010921032 غزل -پروین 17

 20010921003 ماریا -رز 18

 20010921008 بهشتا -بشیر 19

 9910901024 محمدمسته فا -بالویز 20

 9510201022 سارا عاقلی 21

 9811112057 نگار خواستی 22

 

 آقای دکتر جاوید فریدونی
 شجوییشماره دان نام و نام خانوادگی ردیف

 20010901011 ننومان خان 1

 20010901002 مصطفی -گوندوز 2

 20010921020 علی اکبر -زایدی 3

 20010921028 رشید -سایکا 2

 20010901018 اکرم اسامه 5



 20010901002 جلیل الرحمان 4

 20010901012 نوید -صفدر 7

 20010901012 محمد عمر 8

 20010901008 خفصا -ایرشاد عباسی 9

 20010901009 فهیم الرحمن 10

 20010901004 رافیا -محسن 11

 20010901010 تنویر -احمد 12

 20010901017 محمد -بغرا 13

 20010901007 سایرا -صالح الدین 12

 20010921034 امان -فاروق 15

 20010921037 مسرور -افضل در 14

 20010921038 مهک -حسین 17

 20010921039 نظیم -نظیر 18

 20010921021 تابیا -فاروق 19

 20010921022 مالک -نوید 20

 

 

 آقای دکتر مرتضی متذکر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9910901008 یوسف مجید -محمد 1

 9910901002 محمد ریاض حمد  2

 20010921011 بسما -جان 3

 20010921015 عقیب -فاروق 2

 20010921013 سید عذیر -قیوم 5

 



 

 خانم دکتر سوانا دانغیان

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010921011 موسکان -جان 1

 20010921010 جاسم -شکیل 2

 20010921024 نظر -امان 3

 20010921023 منور -مدنی عبدالمسهود 2

 20010921032 حفظا -ایرشاد 5

 20010921021 عمیر تاریک -بات 4

 20010921009 رداو -جان 7

 20010921012 صبحا -رسول 8

 20010921014 لبیب -قدری 9

 20010921031 شیخ افزا -احمدغزلی 10

 20010921022 کاشف -فیاض 11

 20010921027 فیصل -بات جمیل 12

 20010921017 سیداکیب -بوخاری 13

 20010921002 میرسلیف -جاوید 12

 20010921005 مجتبی -علی حسن 15

 20010921001 تهدیف -بشیر 14

 20010921018 فیصل -فیاض 17

 20010921029 سیرات -نسیم 18

 20010921007 عمر -بشیر 19

 20010921030 شهید رشید -پاال 20

 

 



 

 آقای دکتر فیروز قادری پاکدل

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011719001 سیده دیمن مهدی 1

 20011719002 یندلنیا مهرافر 2

 آقای دکتر شهرام خادم وطن

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 زهرا قهوچی امیری 1

 
20011713001 

 20011713002 فاطمه یکانی پور 2

 9911713002 مهدیه حسینعلی زاده 3

 آقای دکتر یعقوب شریفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010307001 مسعود الهوتی 1

 20011722001 مهتاب خدایار محمدی نژاد 2

 20011722002 مهدیه دلفی 3

 9811722002 سجاد جعفری 2

 

 سعید قوام زاده آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010304001 مریم امینیان 1

 20011720001 شقایق ترابعلی 2

 20011720002 ارغوان صبوری 3

 20011720003 بینا موحدیم 2

 9811720005 راحله جباری قونی 5

 9910922001 سید آرزو موسوی 4

 



 

 رسول انتظارمهدیآقای دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011712001 فاروق خضری اذر 1

 20011712002 اسماعیل عزتی 2

 20010315001 خدیجه سیدنژاد 3

 

 بریآقای دکتر حسن صا

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011721001 رضوان بگری 1

 20011721002 اتنا پیشاور 2

 20011721003 ندا عموقنبری نجف ابادی 3

 

 خانم دکتر تهمینه پیروی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20011112013 محدثه بوستانی کهنه شهری 5

 20011112021 زهرا حاجی حسینلو 2

 

 خانم دکتر شیوا روشن میالنی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

مالیی حسن 1  9211112042 

 9810201047 مریم حسینی نژاد 2

 9511112072 محمدرضا فرجپور 3

 

 



 

 آقای دکتر مجتبی کریمی پور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 20010201027 بهروز شهناز چهریق 3

 20010201023 دانیال محمدپناهی 1

 خانم دکتر رعنا حسینی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111042 متین ترکاون 9

امیان حسین 8  9711112003 

پور حسن آیالر 3  9210201017 

 

 


