
 به نام خدا

  0911 – 0011سال تحصیلی  دوملیست کلی اساتید مشاور نیمسال 

 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 پسران افشاریان محمدطاهر 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 ادنژادپارسا ش 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

 

 



 شیوا روشن میالنی خانم دکتر

 شماره دانشجویی 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

 0711111930 آرزو کریم زاده 19

 

 آقای دکتر علیرضا شیرپور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111919 مهدی بابائی 1

 0011111911 عرفان بابارضا 1

 0011111911 دانیال بایزی 3

 0011111913 ن پروهانسلیما 4

 0011111914 امیر رضا پیری 5

 0011111915 سعید توفیق ریحانی 6

 0711111910 کیوان شیخانی 7

 0019191949 اراز سرمشقی اصل 9

 0019191941 هادی سروری طالشمکانیل 0

 0019191941 ایلیا سلطان نژاد 19

 

 



 آقای دکتر باقر پورحیدر

 ماره دانشجوییش نام و نام خانوادگی ردیف

 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

 0911111919 مارکانی صابری علی 9

 0019191909 غالمحسین چارقدچی 9

 0019191907 حسین پورجوان اسد 10

 0011111999 نیما پاشاپور 11

 0011111990 ارمین پسران افشاریان 11

 

 

 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

 

 

 



 

 

 خانم دکتر فاطمه خردمند

 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 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 یر فالحیمریم ام 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
 جوییشماره دانش 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 لکی زنگ آیادکامیار م 9

 0719191950 خوشبو مصطفی 0

 0719191969 قلب حسین جعفری 19

                                                                                                                                      

 آقای دکتر شهریار علی پور

 شماره دانشجویی انوادگینام و نام خ ردیف

 0011111919 امیر رضا حامدی فر 1

 0011111919 ابوالفضل جودت حاجی بهزاد 1

 0011111911 سید عبدالسالم حسینی 3

 0011111911 محمد حمیدی فر 4

 0011111914 امیر حسین خوشبخت 5

 0011111916 فردین جبرائیلی 6

 0019191904 محمدرضا دواتگری دوزدوزانی 7

 0019191905 سهند صحرانورد 9

 0019191901 مهدی باقرلو 0

 0019191990 کسری محمدامینی 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 -ارهاوک 4

 0019191943 سما سلمانزاده خسروشاهی 5

 0019191944 ریحانه شه وقار اصل 6

 0019191900 مهسا دهقان جدید 7

 0019191199 زهرا زرینی 9

 0019191903 ساینا آقاجانی امامیه 0

 0019191901 انیتا جعفری آس 19

 0011111919 اذین پوراذر 11

 0011111911 ی زادهلعیا تق 11

 آقای دکتر رسول زرین

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111915 هادی درختی خضرلو 1

 0011111917 وحید رشیدی کچالنلو 1

 0011111910 امین سرهنگ زاده 3

 0011111931 میررضا سیدیزدی 4

 0011111931 کامران شجاعی 5

 0011111935 علیرضا عتیقی 6

 0019191956 محمد فقه معروفی 7

 0019191957 ارش قاسمی 9

 0019191997 مبین پورسعید 0

 0019191999 مصطفی ولی پور 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 پورمحمد قربانعلی  3

 0011111943 عرفان قنبرزاده 4

 0019191969 امیر حسین کاظمی 5

 0019191961 نیما کریمی 6

 0019191993 پویا نصراللهی 7

 0019191994 امین نقی بیگی 9

 0019191995 معروف انصاری کزج 0

 0019191996 سروش خلیلی 19

 

 خانم دکتر رویا نادری

 شماره دانشجویی دگینام و نام خانوا ردیف

 0011111913 مهدیس خوش نژاد 1

 0011111916 طوبی رشکین 3

 0011111919 مهشید زرگرزاده 4

 0011111939 ایلین سفیدموی اذر 5

 0019191999 پردیس شریفی 6

 0019191991 فراز فضلی هلل لو 7

 0019191909 نیلوفر مددی گوگدرقی 9

 0019191975 درسا خلیل زاده 0

 0011111963 نازنین وحیدی مقدم 19



 خانم دکتر سیما مسعودی
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111933 ایدا طالبی 1

 0011111934 سارا طلوعی 1

 0011111939 مریم غفاری 3

 0719191954 زینب نجفی 4

 0011111949 فاطمه فرج زاده 5

 0011111941 کوثر قره اغاجی 6

 0011111944 قهرمانی دهبکری صبا 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

 0011111936 معصومه عدل 1

 0019191930 ایلین سرانجام 1

 0019191945 زهرا شیرزاده 3

 0019191963 نگین محبوبی اقدم 4

 0019191969 ثمین مقدمی 5

 0011111950 فاطمه صمدی 6

 0011111953 زهرا نجفیان 7

 0011111954 الناز نهریقی 9

 0011111946 نیلوفر معروفی 0

 0011111947 زهرا مالمززاده بناب 19

 



 

 آقای دکتر عادل محمدزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف  

 0911111936 امیرعباس علی وند فرهنک 1

 0011111945 مهدی کریمی شهابی 1

 0019191949 نیما طوسی 3

 0019191940 ساکو عباسی 4

 0019191959 محمد قاسمی کلشلو 5

 0019191950 امیرحسین کاظمی 6

 0011111949 مهدی منصورزادگان 7

 0011111940 مهدی مهری 9

 0011111959 مد مهسافرامیرمح 0

 0011111951 محمد ناجی 19

 0011111996 بهنام فرحان 11

 0011111997 داریوش پاسبان اسالم 11

 

 آقای دکتر یعقوب شریفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019397991 داود بهرامی 1

 0011711991 علیرضا کافی احمدی 1

 0011711991 یمریم نصراله زاده چایکند 3

 

 

 

 



 خانم دکتر شیوا قلی زاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011111944 الینا محمدی اذر 1

 0011111940 زانا محمودیان 1

 0911111959 فاطمه محمدی 3

 0011111953 صبا نجفی حقی 4

 0011111956 شاداب نعلبندی اقدم بوکانی 5

 0011111957 مهتا یوسف زاده 6

 0011111959 مائده یوشعی نوبر 7

 0019191994 سحر احمدی سین ابادی 9

 0011111943 ارمیتا محمدی 0

 0011111930 میدیا کریمی 19

 

 آقای دکتر جواد رسولی

 0011111959 علیرضا مصباحی ایلخچی 1

 0011111951 رضا مهدی اوغلی محله 1

 0011111951 نامدار مولودی 3

 0011111954 سینا نصیبی 4

 0011111955 علیرضا نظرزاده 5

 0011111950 امیررضا خلیلی گلمانخانه 6

 0019191991 امیرحسین طاعتی 7

 0019191976 پویا میزانی 9

 0019191970 علی قربانی اولقی 0

 رضا داورراد 19
 

0019191974 



 خانم دکتر لیال چوداری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191995 ثنا احمدیه 1

 0019191996 معصومه ارجمند 1

 0019191997 کوثر اصغری 3

 0019191911 تینا اهنگرزاده ماراالنی 4

 0019191993 نادیا احمدی 5

 0019191913 هانا اهنگری 6

 0011111910 هما صمدزاده 7

 0011111939 گیتی طب نوری 9

 0011111931 زهرا عباس بیگی 0

 0011111917 ا صدقی متنقزهر 19

 آقای دکتر محمد یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191917 میالد باقری نادیلوئی 1

 0019191919 عماد برادران باقری 1

 0911111953 عرفان نقی زاده 3

 0911111945 پویا کدخدای احمدی 4

 0011111931 محمد عبدی 5

 0011111933 کیوان عزتیان 6

 0011111934 امیر عزیزپور 7

 0011111935 پارسا علی زاده فنایلو 9

 0011111936 حسین غفارنژاد اصلی سردرود 0

 0011111937 پیمان غفورزاده 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 ارمان عبدالهی 6

 0011111969 علی نوروزی 7

 0011111961 امیر جاویدان 9

 0011111961 متین ترکاون 0

 0011111959 امیر ورقانی پایدار 19

 0011111993 محمدنوید اندیشمند 11

 0011111994 امین اهن خواه 11

 

 

 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 فرهاد باباییآقای 

 یشماره دانشجوی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191919 ابوالفضل حبیب زاده 1

 0019191910 امیرعباس حبیبی ترکمانی 1

 0019191933 رضا حسین زاده 3

 0019191934 معین حسینی 4

 0019191935 سهند حمیدی مقدم 5

 0011111945 سینا محمودزاده 6

 0011111951 رضا نبوی نژاد 7

 0011111955 مبین نوری سرای 9

 0011111956 اده خرم ابادمصطفی هاشم ز 0

 0011111957 مجتبی وجدی 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

 0019191931 سنا حسن نژاد قره تپه 7

 0019191931 فاطمه حسین پورکلو 9

 0011111915 هانیه صالحی 0

 0011111917 وحیده خلیلی قاضی 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

 0019191939 فاطمه حسن زاده سراسکانرود 7

 0011111911 ثمین رستم خانلو 9

 0011111919 رقیه دوستی 0

 0011111916 زینب حقیقی 19

 0011111995 کیمیا بهفرد 11

 0011111991 هانیه امینی 11

 

 

 آقای دکتر حبیب محمدزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011713991 یحیی ازاده 1

 0011713991 مهدیه حسینعلی زاده 1

 0011713993 فاطمه رمزی 3

 091173991 اکبر نوبخت نیا 4

 

 



 ندا عابدپورخانم دکتر 
 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی 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 فاطمه فرخی مقدم 9

 0019191955 طوبی فرهادی دوزاغلولی 0

 0019191946 مریم السادات صادقی 19

 آقای دکتر رضا اکبری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019191936 امیرمحمد خیاطی 1

 0019191937 محمد دهقانی 1

 0019191991 محمد اباذری 3

 0019191991 راهیمیپویان اب 4

 0019191939 پارسا رزمی 5

 0011111949 علی مبصر سردرودی 6

 0011111941 متین شیرزاد 7

 0011111941 امیرمحمد محسن زاده پرکندی 9

 0011111939 رامین فهمی 0

 0011111919 محمد صالحی 19

 0011111991 محمد اسیابی 11

 



 آقای دکتر رسول جعفری

 شماره دانشجویی خانوادگینام و نام  ردیف

 0011111916 محمد صالحیان 1

 0011111913 امیرحسین زرگری 1

 0011111914 پارسا زنگبار سابق 3

 0011111911 ارمان رئیسی 4

 0011111919 دانا داننده 5

 0011111910 علی محمد درویش امین اباد 6

 0011111911 عرفان تقی زاده 7

 0011111913 نیما جعفرپور بسطام 9

 0011111914 علی جاللی 0

 0011111915 نهاد چشمه نور 19

 

 سعید قوام زاده آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0019396991 نوید استوار 1

 0019396991 فاطمه زارع نژاد 1

 0011719991 مهسا اسفندیاری 3

 0011719991 غزاله رضایی 4

 0011719993 ی سعدابادیفاطمه ملکی صدق 5

 0719396991 بهزاد انباخون 6

 0919396991 صمد علیزاده سیدها 7

 0511719996 محجل حلیم محمد 9

 



 

 

 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 -باح جاللص 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

                                                                 

 



 

 جناب آقای دکتر محمدحسن انصاری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0919019991 علی حسین خضر 1

 0919019993 نهرین صالح عزیز  1

 0919019991 کارمند حمد خضر 3

 0011711991 مهسا زبردست 3

 0011711991 سحر علی پور بیضائی 5

 0011711993 شبنم کاباران زاد قدیم 6

 

 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

 

 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 مریم رشیدی 4

 0011711995 پریسا نفر سفیددشتی 5

 0919015991 قادر مینه بشدر 6

 



 

 

 آقای دکتر مجتبی کریمی پور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0011719991 کوثر احمدی 1

 0011719991 رزگار روشنی 1

 0011719993 محمد ابراهیم عباس زاده کهنمویی 3

 

 

 آقای دکتر عطا عباسی اسالملو

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0611111990 علی امیری 1

 0511111917 آرش دست شسته 1

 0611111914 علیبگلو محمدرضا بیگی 3

 0619191941 عطااهلل قالی باف 4

 

 

 

 آقای دکتر امیر نسیم فر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف 

 0711111957 توفیق مقدسی 1

 0511111990 میر امیر حسین بنی هاشمی 1

 0719191967 یاسین غالم زاده کفاش نو 3

 0611111931 احمد علی اصغرلو 4

                                                                                                                                                               

 

 



 خانم دکتر ندا ولی زاده

 دانشجویی شماره نام و نام خانوادگی ردیف

 0411111953 مریم مهرایین 1

 0719191916 فاطمه رهبری 1

 0719191919 صبا خانقاهی 3

 0719191959 زهرا اونق 4

 

                                                                                                                                        

 

 دکتر معصومه پورجبلی خانم

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0611111913 فاطمه بلوری 1

 0719191935 غزاله شیرخدائی 1

 0719191911 الهام رزاقی 3

 0719191934 سارینا سمیعی 4

 

 

 مهسا بهنمونخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0711111939 المیرا ملکی 1

 0711111936 سما محمودزاده 1

 0711111945 یگانه فرنامیان 3

 

 

 

 

 



 لعیا هوشمند قره باغخانم دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0711111959 نگار علی اصغرزاده میاندواب 1

 0711111935 زهرا محمدی 1

 0719191963 فاطمه محمدی 3

 0711111916 مهنوش علی پناه کردلر 4

 

 فرهاد بهزادی آقای دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0711111941 محسن واحدیان 1

 0711111990 محمد ترکی نژاد ایرانی 1

 0711111931 محمد قاسم زاده 3

 0711111930 رضا ملکی قینرجه 4

 

 آقای دکتر علیرضا ماهوری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0711111913 رضا شمشاد شادباد 1

 0711111917 رحمان خضری 1

 0711111996 بهرام برازنده 3

 

 آقای دکتر حمیدرضا مهریار

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 0719191957 علی یکانلو 1

 0719191941 ثمین عباس زاده بنائی یان 1

 0719191919 اشکان ذوالفقاری 3

 


