
 به نام خدا

  0911 – 0011لیست کلی اساتید مشاور نیمسال اول سال تحصیلی 

 آقای مهندس مجید منافی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111991 کاوه احمدی الوین 1

 0011111991 امین اخوندی 1

 0011111993 دانیال ارشادمنش 3

 0919191999 محمد امینی 4

 0911111990 یارارمین محمدی  5

 0919191996 امیررضا افتخاری 6

 0911111919 متین سلطانی 7

 0911111945 فرشاد مروئی میالن 9

 0919191954 مبین ممقانی میاندواب 0

 0919191950 ساالر نوری واحد 19

 کامبیز دیبا  آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111995 علی اشرفی حبشی 1

 0011111996 افشار اقامیرزالو 1

 0911111916 امیر رستمی داش آغول 3

 0911111917 محمدرضا جهانی سقز 4

 0911111997 پارسا اکبریان 5

 0911111910 بهمن سیدیوسفی 6

 0919191913 متین پریزاد 7

 0919191945 علی عزیزی 9

 0919191911 علی حق جو 0

 0911111949 کیانوش کریمی 19

 



 احد زینالی  آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111997 فرنام امامی 1

 0011111999 هادی امیرهوشنگی 1

 0011111990 نوید امین پور 3

 0919191953 امیرحسین محمدپور 4

 0919191910 امیر حسین پور شعاری 5

 0911111919 علی حسینی صدر 6

 0919191914 سران افشاریانمحمدطاهر پ 7

 0919191914 دانیال خسروی 9

 0919191910 مهدی زارعی قوشابالغ 0

 0911111913 پارسا پیروزی 19

 

 آرش امین پورآقای دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111919 فردین باربد 1

 0911111936 امیرحسین عیوضی یالقوزاغاج 1

 0911111939 نژادپارسا شاد 3

 0911111931 علی رضا صادق پور 4

 0919191943 محمدامین عبداله زاده ایلخچی 5

 0019191951 مهدی فانقی 6

 0019191954 علی فرزانه 7

 0019191964 هادی محسنی ساعتلو 9

 0019191967 محمد محمودی اربطانی 0

 0019191960 محمدصدرا مومنی توتکله 19

 

 



 طمه خردمندخانم دکتر فا

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111994 غزال اسماعیلی ثانی 1

 0011111917 مائده جعفری ریکانی 1

 0011111910 پری حسینی 3

 0911111935 نساء علی زاده 4

 0019191961 الهه کریمی فسقندیس 5

 

 خانم دکتر شیوا روشن میالنی

 اره دانشجوییشم نام و نام خانوادگی ردیف

 0919191911 زهرا پالیزوان زند 1

 0911111914 ایدا رحیمی 1

 0919191957 سیده ایدا نظامی ساوجبالغی 3

 0919191947 دیبا عالفی اسگوئی 4

 0911111933 شیرین صمدی 5

 0919191951 دونا محمدپور 6

 0911111951 ثنا کاظمی 7

 0919191955 صبا مهدی زاده گاوگانی 9

 0919191967 مریم حسین نژاد 0

 0419191931 مهدی علی پور 19

 0919191934 عرفان سیدمختاری 11

 0919191959 شقایق نوروزی 11

 0919191969 میالد شکری عیسی کند 13

 

 



 آقای دکتر علیرضا شیرپور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111919 مهدی بابائی 1

 0011111911 ضاعرفان بابار 1

 0011111911 دانیال بایزی 3

 0011111913 سلیمان پروهان 4

 0011111914 امیر رضا پیری 5

 0011111915 سعید توفیق ریحانی 6

 0711111954 رامین ولی پور طالتپه 7

 0019191949 اراز سرمشقی اصل 9

 0019191941 هادی سروری طالشمکانیل 0

 0019191941 ایلیا سلطان نژاد 19

 

 

 آقای دکتر مرتضی متذکر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019091996 رسول عزیز -کوفان  1

 0019091997 علوی نژاد -سید ابوالفضل 1

 0019091999 یوسف مجید -محمد 3

 0019091994 محمد -ریاض محمد  4

 0919091910 محمد -ادریس 5

 

 

 



 آقای دکتر باقر پورحیدر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی فردی

 0919191911 فرزاد حمیدبیگی 1

 0911111911 جمال پرکار بلخکانلو 1

 0911111959 امیررضا فرید 3

 0919191919 مجتبی حسین نژاد 4

 0919191935 میرفاضل سیدمردانی 5

 0919191916 علی جباری رنجبر 6

 0911111914 علیرضا جباری بیرامی 7

 0611111931 احمد علی اصغرلو              9

 0511111974 محمدرضا فرج پور 0

 0711111951 نجم الدین ابراهیمی 19

 0611111949 معصومه مهدیلو                   11

 0619191949 ثنا فرخی پر 11

 

 

 آقای دکتر غالمحسین فرجاه

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0611111969 زاده گورچین قلعهآیدا علی 1

 0619191965 موسی بهاری 1

 0911111943 امین محمدزاده 3

 0911111946 فاطمه مظاهری راد 4

 0911111954 عسل صالح پور 5

 0911111969 محمد نوریان 6

 

 



 خانم دکتر لیدا لطف الهی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0711111955 نظیره بریاجی 1

 0919191949 سمیرا صمدنژاد خانقاه 1

 0911111950 زهرا سلطانی 3

 0911111993 فاطمه احمدی اصل 4

 0911111999 مریم امیر فالحی 5

 0919191913 عارفه حیدری 6

 0919191964 آیدا چاپارزاده 7

 0919191993 اسری احمدی الوین 9

 0919191916 اسما رشیدی شاهگلی 0

 0919191941 هانیه عباسی 19

 0911111916 زهرا جهان بخش 11

 آقای دکتر جاوید فریدونی
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0919091991 اسماعیل عبداله -محمد 1

 0919091999 محمد کریم -احمد 1

 0019091991 سوزان  -تیار مصطفی  3

 0019091993 فرشید -فتحی محمد  4

 0019091995 سالله -رامیار محمدطاهر  5

 0019091991 هه ریم  -نجاه تفو  6

 0919091916 کریم عبدالرحیم –هیمداد  7

 0911111961 کامیار ملکی زنگ آیاد 9

 0719191950 خوشبو مصطفی 0

 0719191969 قلب حسین جعفری 19

                                                                                                                                       



 

 

 معصومه جوانمرد خانم دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0919091915 دلیر حمدامین -رابر 1

 0919091911 حمید محمدامین -دینا 1

 0919091919 فقی عبداله -کاروان 3

 0919091911 جودت جلیل بگ -هاوکار 4

 0019191943 سما سلمانزاده خسروشاهی 5

 0019191944 ریحانه شه وقار اصل 6

 0511111991 اکرم احمدزاده 7

 0611111917 فائزه سورچی 9

 0611111911 لیال بادغن 0

 0911111956 فائزه شاملو 19

 0911111957 نگار خواستی 11

 0911111959 سارا عبداله پور 11

 

 

 ن عبداله زادهآقای دکتر امی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0711111957 توفیق مقدسی 1

 0911111969 سوران حسن نژاد 1

 0911111919 مارکانی صابری علی 3

 

 



 شهریار علی پورآقای دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111919 امیر رضا حامدی فر 1

 0011111919 حاجی بهزادابوالفضل جودت  1

 0011111911 سید عبدالسالم حسینی 3

 0011111911 محمد حمیدی فر 4

 0011111914 امیر حسین خوشبخت 5

 0911111911 ابراهیم بگلری 6

 0911111911 سامان بهارامید 7

 0911111991 مرتضی ابراهیمی 9

 0911111911 ارمین رزمان 0

 0011111916 فردین جبرائیلی 19

 آقای دکتر رسول زرین

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111939 کسری صفری 1

 0011111915 هادی درختی خضرلو 1

 0011111917 وحید رشیدی کچالنلو 3

 0011111910 امین سرهنگ زاده 4

 0011111931 میررضا سیدیزدی 5

 0911111913 محمد پارسا 6

 0911111914 علی جلیلی 7

 0719191967 یاسین غالم زاده کفاش نو 9

 0011111931 کامران شجاعی 0

 0011111935 علیرضا عتیقی 19

 

 



 آقای دکتر رسول قره آغاجی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111937 یاسر علیلو 1

 0011111930 ارمین فتح اله زاده سردرود 1

 0011111941 محمد قربانعلی پور 3

 0011111943 عرفان قنبرزاده 4

 0911111999 امیرمهدی باصر 5

 0911111990 یداهلل باغدرقی 6

 0019191969 امیر حسین کاظمی 7

 0019191961 نیما کریمی 9

 0619191997 علیرضا بهادری 0

 0919191997 مائده اکرامی خسروشاهی 19

 0611111953 رامین نصیری          11

 0719191911 ل زادهبابک جلی 11

 0911111939 صبا غفوری 13

 

 آقای دکتر حمیدرضا خلخالی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019315991 راحله غالمی 1

 0011711991 ابوذر درویشی 1

 0011711991 مهسا فیضی بند 3

 0011711993 عباس کریمی پستکان 4

 0011711994 فرزانه منظمی 5

 

 



 دکتر رویا نادریخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111991 فرشته ابراهیمی 1

 0011111913 مهدیس خوش نژاد 1

 0011111916 طوبی رشکین 3

 0011111919 مهشید زرگرزاده 4

 0011111939 ایلین سفیدموی اذر 5

 0911111994 اسما اصغری 6

 0911111995 طال اکبری حقرو 7

 0911111951 مینو محمودی 9

 0911111957 شیوا شاداب 0

 0911111950 مولود رمضانی 19

 خانم دکتر سیما مسعودی
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111933 ایدا طالبی 1

 0011111934 سارا طلوعی 1

 0011111939 مریم غفاری 3

 0911111915 پریا چلبی 4

 0011111949 فاطمه فرج زاده 5

 0011111941 کوثر قره اغاجی 6

 0011111944 صبا قهرمانی دهبکری 7

 0011111946 ریحانه گنجی گلمانخانه 9

 0011111947 نگار محمدحسنی 0

 0011111949 سنا محمودلو 19

 

 



 خانم دکتر سحر مهران فر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111996 زهرا امیدی ا

 0711111949 کوثر میرزائی 1

 0011111936 معصومه عدل 3

 0911111997 مهدیه اوالد زاد عباس آبادی 4

 0019191930 ایلین سرانجام 5

 0019191945 زهرا شیرزاده 6

 0019191963 نگین محبوبی اقدم 7

 0019191969 ثمین مقدمی 9

 0719191933 ذکیه سلیمانی 0

 0911111994 فاطمه آذریان 19

 0911111995 علیسان ارکی رضایی 11

 0911111911 حمیدرضا خفافی آذر 11

 0519191941 سارا عاقلی تازه شهری 13

 

 آقای دکتر حسن صابری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011711991 رضا پاسبانی مرادلو 1

 0011711991 امین پورفرشید 1

 0011711993 مهدی حدادی 3

 0011711994 م رشیدیمری 4

 0011711995 پریسا نفر سفیددشتی 5

 



 آقای دکتر عادل محمدزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف  

 0911111955 امیرمحمد روستایی 1

 0911111956 مرتضی حیدری 1

 0911111936 امیرعباس علی وند فرهنک 3

 0011111945 مهدی کریمی شهابی 4

 0019191949 نیما طوسی 5

 0019191940 ساکو عباسی 6

 0019191959 محمد قاسمی کلشلو 7

 0019191950 امیرحسین کاظمی 9

 0411111969 شراره رحمانی           0

 0411111919 فاطمه شهروزفر         19

 0611111939 ریحانه عسگری         11

 0911111941 سولماز الله زاری 11

 0911111916 ند کنگرلوییفائزه سعادتم 13

 

 آقای دکتر حبیب محمدزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011713991 یحیی ازاده 1

 0011713991 مهدیه حسینعلی زاده 1

 0011713993 فاطمه رمزی 3

 

 

 

 



 خانم دکتر شیوا قلی زاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111947 کیمیا کیانی 1

 0911111949 مائده گل صنملو 1

 0011111940 زانا محمودیان 3

 0911111959 فاطمه محمدی 4

 0011111953 صبا نجفی حقی 5

 0911111946 سارا کریمپور کلو 6

 0011111956 شاداب نعلبندی اقدم بوکانی 7

 0011111957 مهتا یوسف زاده 9

 0011111959 مائده یوشعی نوبر 0

 0019191994 احمدی سین ابادی سحر 19

 

 جواد رسولیآقای دکتر 

 0911111963 محمد عزیزخیال 1

 0911111954 امین یوسف زاده 1

 0011111959 علیرضا مصباحی ایلخچی 3

 0011111951 رضا مهدی اوغلی محله 4

 0011111951 نامدار مولودی 5

 0011111954 سینا نصیبی 6

 0011111955 علیرضا نظرزاده 7

 0011111950 امیررضا خلیلی گلمانخانه 9

 0911111910 یاسین صباخی 0

 0911111919 سهند بخت آور 19

 

 



 خانم دکتر لیال چوداری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111944 دلسا کاظم پور 1

 0019191995 ثنا احمدیه 1

 0019191996 معصومه ارجمند 3

 0019191997 کوثر اصغری 4

 0019191911 تینا اهنگرزاده ماراالنی 5

 0911111941 زهرا فرخ پی 6

 0911111931 ایسان صمدیان شریفلو 7

 0911111913 مریم زاهدیان 9

 0019191993 نادیا احمدی 0

 0019191913 هانا اهنگری 19

 

 آقای دکتر محمد یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111993 ام احدی خیرابادامیرحس 1

 0019191917 میالد باقری نادیلوئی 1

 0019191919 عماد برادران باقری 3

 0911111916 امیرعباس حامدی 4

 0911111917 حسین حسین زاده 5

 0911111937 حسین علیخانی 6

 0911111930 محمد فتحی 7

 0911111919 امیررضا درستی 9

 0911111953 عرفان نقی زاده 0

 0911111945 پویا کدخدای احمدی 19

 

 



 آقای دکتر محمد علیزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191999 اکبر اغنانی النجق 1

 0019191990 ایمان امامی تمر 1

 0019191919 علی امتی 3

 0019191911 میالد امین زاده 4

 0019191947 صدرا صفی یاری 5

 0019191959 بدالهیارمان ع 6

 0611111957 سمیع رسولی اقدم 7

 0511111939 مهسا عبدی               9

 0611111991 امیر حسین احمد جهانبخش   0

 0711111947 دلیر علی خانی 19

 0911111955 زانیار محمود نژاد 11

 0911111959 متین مام قادری 11

 

 آقای دکتر مجتبی کریمی پور

 شماره دانشجویی نام خانوادگی نام و ردیف

 0019390991 بیتا اصغرپور مقدم 1

 0011719991 کوثر احمدی 1

 0011719991 رزگار روشنی 3

 0011719993 محمد ابراهیم عباس زاده کهنمویی 4

 

 

 

 



 آقای مهندس همایون بابازاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191919 ابوالفضل حبیب زاده 1

 0019191910 امیرعباس حبیبی ترکمانی 1

 0019191933 رضا حسین زاده 3

 0019191934 معین حسینی 4

 0911111931 امیر طلعت قوشچی 5

 0911111933 علی عبادی علینظر 6

 0911111934 امانج عثمانی 7

 0911111935 حسن علی پور 9

 0019191935 سهند حمیدی مقدم 0

 0911111951 نیما نامدار 19

 

 خانم دکتر ژاله بهروزکیا
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191914 مریم ایمانی 1

 0019191915 فاطمه بابائی کهلی 1

 0019191916 ساناز باقرلو 3

 0019191910 ثنا برقی 4

 0019191919 ندا پاکروساری یاریقان 5

 0019191911 ژیوار پذیرفته 6

 0911111910 ل پورسمیرا خلی 7

 0911111911 شیدا رحیمی 9

 0019191931 سنا حسن نژاد قره تپه 0

 0019191931 فاطمه حسین پورکلو 19

 



 خانم دکتر سوانا دانغیان

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191911 ایلین پورجواد ادمی 1

 0019191913 سارا پوریانی 1

 0019191914 کیانا تبریزی 3

 0019191915 اسما جداری محمدپور 4

 0019191916 ثمین جودی 5

 0019191917 زهرا چیت ساز دهخوارقانی 6

 0911111915 سبا سجودی 7

 0019191939 فاطمه حسن زاده سراسکانرود 9

 0711111959 فرناز نریمانیان 0

 0719191964 نغمه فیضی ینگجه 19

 

 خانم دکتر ندا عابدپور
 شماره دانشجویی م و نام خانوادگینا ردیف

 0019191965 فاطمه محمدرضائی قورت تپه 1

 0019191966 منیره محمدی اذر 1

 0019191979 زهرا نام پاک 3

 0019191971 ایاتای نژادمحمد 4

 0019191971 سالیا هوشنگی 5

 0019191973 سارا خادم وطنی 6

 0019191951 پرستو علیاری 7

 0019191953 قدمفاطمه فرخی م 9

 0019191955 طوبی فرهادی دوزاغلولی 0

 0019191946 مریم السادات صادقی 19

 



 آقای دکتر رضا اکبری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0911111917 وحید سلطانی 1

 0019191936 امیرمحمد خیاطی 1

 0911111914 میرعلی ستاری اسگوئی 3

 0019191937 محمد دهقانی 4

 0911111941 علی فرشیدفر 5

 0911111943 محمد قهوچی کمپانی 6

 0911111919 متین خضری 7

 0019191991 محمد اباذری 9

 0019191991 پویان ابراهیمی 0

 0019191939 پارسا رزمی 19

 

 سعید قوام زاده آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0919396991 صمد علیزاده سیدها 1

 0019396991 نوید استوار 1

 0019396991 فاطمه زارع نژاد 3

 0911719991 نگین احمدی 4

 0011719991 مهسا اسفندیاری 5

 0011719991 غزاله رضایی 6

 0011719993 فاطمه ملکی صدقی سعدابادی 7

 

 

 



 آقای دکتر صابر یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019397991 هرامیداود ب 1

 0011711991 علیرضا کافی احمدی 1

 0011711991 مریم نصراله زاده چایکندی 3

 0019191956 محمد فقه معروفی 4

 0019191957 ارش قاسمی 5

 0619191910 مسعود شرابیانی چیانه 6

 0619191911 امین جسمانی 7

 0711111993 حسین امیان 9

 0911111949 مرجان فتحی 0

 

 جناب آقای دکتر محمدحسن انصاری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0919019991 علی حسین خضر 1

 0919019993 نهرین صالح عزیز  1

 0011711991 مهسا زبردست 3

 0011711991 سحر علی پور بیضائی 4

 001171993 شبنم کاباران زاد قدیم 5

 

 آقای دکتر فیروز قادری پاکدل

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011710991 حامد صنیعی 1

 0011710991 نگار عزیزی 1

 0011710993 شادی محمدپور اصل 3

 



 دکتر عطا عباسی اسالملوآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0611111990 علی امیری 1

 0511111917 آرش دست شسته 1

 

 

 م فرآقای دکتر امیر نسی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف 

 0619191963 میالد شفیعی راد 1

 0511111990 میر امیر حسین بنی هاشمی 1

                                                                                                                                                               

 

 خانم دکتر ندا ولی زاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0411111953 مریم مهرایین 1

 0611111915 آیدا رزمی                               1

 

                                                                                                                                        

 خانم دکتر معصومه پورجبلی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0619191919 هانیه حسینی 1

 0611111913 فاطمه بلوری 1

 0519191930 اسرا حسین زاده نازلو 3

 

 

 



 آقای دکتر یوسف رسمی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019091916 بلوا -محمدمصطفی 1

 0019091915 عبدالرحمان -صالح عبدالقدر 1

 9910901024 عبدالواهی -محمد ماال 3

 9910901023 دالیا -ساالر محمد 4

 9910901022 ژیار -عمر اولی کور 5

 0019091911 سیوان -علی احمد 6

 0019091919 امید -ادریس ابوبکر 7

 0019091910 دلوین تی -محمدصالح 9

 0019091919 دیار  -مجید م آ زادا 0

 0019091917 دنیا -مهدی هادی 19

 0019091916 اردالن -صباح جالل 11

 0019091915 امیر -حامد امین شیخا 11

 9910901014 سوران -طارق حسن 13

 9910901013 محمد -مراد احمد 14

 9910901012 محمد -فاتح حسین 15

 0019091911 خلیل -رزگارخلیل 16

 0019091919 بشرا -ابراهیم حاجی امین 17

 0019091990 بارزان -عبید خالید خوشناو 19

                                                                                                                                       
           

 


