
 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی  گرایش –رشته  دانشکده 

دانشکده ادبیات و 

 علوم انسانی 

 علی رهبرماه ادبیات عامه – زبان و ادبیات فارسی

 الناز الهی نیا ادبیات کودک و نوجوان –زبان و ادبیات فارسی 

 فاطمه توحیدی منش 

 فاطمه زارع  زبان و ادبیاف فارسی محض 

 فرد شیرازیعلی محمد ابراهیمی 

 تاریخ ایران اسالمی

 

 فرشید عباسی 

 علیرضا دانشمند

 تاریخ اسالم
 زهرا زارع خلیلی

 هیج فردی پذیرفته نشده است علوم قران و حدیث  دانشکده 

 الهیات 

 هیج فردی پذیرفته نشده است علوم قران و حدیث 

 ثمین توان  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

کارشناسی ارشد ایشرگ –رشته  خانوادگینام و نام  دانشکده

 رضا کرمی

سپهر سلطانی 

مدارهای مجتمع الکترونیک -مهندسی برق  

 

 

 

 

محمد مهدی ستوده   مخابرات سیستم  -مهندسی برق 



 محدثه علی دادی بهرآسمان

 خشایار روحانی خالری

 میدانمخابرات   -مهندسی برق 



 

 

 نام و نام خانوادگی گرایش -رشته  دانشکده 

 حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی

 الناز سلیمانی 

 پگاه سبزلون

 مهدب برکابیان

 سجاد طاهری

 مهرزاد بیداری

 عبدالسالم رسولی  

 علی پارسی

 محمدرضا رحمانیان کوشکی

 

 

 قدرت  -مهندسی برق 



 

 

 

 

 

 

 

مهندسی برق و 

کامپیوتر

 محمد حسین صادقی اصل

 سید امیر حسین نجفی

 علی علوی نسب

سید عارف موسوی 

 کنترل –مهندسی برق 



 سید شایان مطلبی پور

 سارا لیمویی

 علیرضا متانت

 سینا نکویی

 نرم افزار –مهندسی کامپیوتر 



 علی احمدی بنی 

 سید شایان مطلبی پور 

بهاره غالمی 

 رایانش امن –مهندسی کامپیوتر 

 

پردیس سهامی   مهندسی فناوری اطالعات 

 گلناز مصباحی 

 فرشید پیربنیه 

 بیوالکتریک –مهندسی پزشکی 

 سار جاللی خلیل ابادی

 فرد دیگری پذیرفته نشده است.

 معماری سیستم های کامپیوتری



 گلناز مصباحی

 سارا لیمویی

 ملیکا زارع

 محمدحسین احمدی

 سید علی یعقوب نزاد

و رباتیکز هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر   







 مهدیه افضلیان تاش

 بین الملل حقوق

 

 

 مریم کاظمی 

 فروغ اسدی 

 حقوق جزا و جرم شناسی

 

 آزیتا زاده بدرقه

 محمد ناصری

 محمدلروند

 روابط بین الملل 

 

 فرزین نجاتی 

 محمدجواد امیری 

 علوم سیاسی
 زهرا باشی

 محبوبه توکلیان 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی  گرایش -رشته  دانشکده 

علوم اجتماعی، 

 اقتصاد و مدیریت

 حسابداری
 مریم حصیلی 

 فائزه بدخشان

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی

 صبا عامری دشتی 

 انصاری اصلحسین 

 نعیمه کامچو        

 نام و نام خانوادگی  گرایش  –نام رشته  دانشکده 

 دامپزشکی
 لیلی هوشیاری  فیزیولوژی

 هیچ فردی پذیرفته نشده است  بیوشیمی



 مریم طاهری    تولید و عملیات -مدیریت

 مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی 

 

 مهرنوش قنبری    

 محدثه قاسمی 

 

 جامعه شناسی

 سحر حجتی فر

 ساناز صدیقی

 زهرا محمدی 

 جهانگردی 

 آناهیتا اثنی عشری

 مهرنوش قنبری

 ثنا ارشدی نزاد

 اسدیمحمدرضا 

 مطالعات زنان گرایش زن و خانواده
 نسترن عبدالهی

 حانیه رفیعی سنگر ی

  اقتصاد انرژی– علوم اقتصادی

 

 زینب بانشی

 دانیال دانایی فر

 

 اقتصاد نظری   – علوم اقتصادی

 

 

 محمد محمدی

 سید رضا عسکری

 سیاوش منجم

مهدی ناظم پور

مدیریت توسعه پایدار  –جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 روستایی

 علیرضا رنجبر

 ریحانه مرادی زاده 

 سیدمهدی حسینی

سیده معصومه درویش زاده  

 

 

 



 دگیخانوا نام و نام گرایش -رشته  دانشکده

 

 

 

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

 روانشناسی بالینی

 فاطمه صنعتی

 زهرا عسکری

 امیر مسعود پیامیار

 یاسمین بهجتی

 هدایتیفائزه 

 زهرا پایدار   

 متعاقبا اعالم می شود  آموزش پیش دبستانی

 فاطمه کریمی  فلسفه تعلیم و تربیت 

یادگیری و  –رفتار حرکتی 

 کنترل 

-------- 

 –علوم ورزشی   رفتار حرکتی 

 رشد حرکتی

 زهرا مالحی 

 ایناز کوهی 

فیزیولوژی -علوم ورزشی 

 بالینی -وورزشی 

 قاسمیمحمدحسین 

 سیده سوگند نسابه اصل

فیریولوژی -علوم ورزشی 

 ورزشی کاربردی

 علیرضا احمدپور

 فاطمه محبوبی 

 زهرا زارع

 تغذیه ورزشی 

 محدثه باغبانیان

 بابک ایمانیان

 سارا پذیرش



 روانشناسی تربیتی

 

 

 سیده زهرا حمزوی عابدی

 زهرا پیرمرادیان نجف آبادی

 زهرا انصاری

 انوشهسیده ریحانه 

 –علم اطالعات و دانش شناسی 

 علم سنجی

 

 زینب عرب زاده

 عاطفه ایرج زاده

 –علم اطالعات و دانش شناسی 

 مدیریت اطالعات

 

 ریحانه بحری

 مهدی سبحانی 

 فاطمه سامانیان

 زهرا  قرقانی

 روانشناسی کودکان استثنایی

 زهرا پیرمرادیان

 زهرا انصاری

 حمیده ایران نژاد پاریزی 

 مدیریت آموزشی 

 مجید دهقان

 فاطمه سادات مرتضوی

 ملیکا اسدی

 برنامه ریزی درسی  

 فائزه صفری

 فاطمه سادات مرتضوی

 میترا حیدری 

 



 

نام و نام خانوادگی  گرایش-رشته  دانشکده

 شکل دادن فلزات –مهندسی مواد  محمد قائدی کچویی

 مهندسی

 میترا برزگر مروستی

غزاله یزدانی

 خوردگی و حفاظت مواد –مهندسی مواد 

 

 ژئوتکنیک –مهندسی عمران  علیرضا رازقی حقیقی

 مریم شیرمرد

 پویا شهرام 

 سیما فروتن 

 سازه  –مهندسی عمران 

 

 رضا پیرایی

شکیبا ماشاله زاده خوب 

 سازه های هیدرولیکیآب و  –مهندسی عمران 

 سنجش از دور – نقشه برداریمهندسی  سارا لطف احمدی

 

گرایش -رشته  نام و نام خانوادگی  دانشکده

 یاسمن قانونی 

 محمدجواد تقی زاده

 زهرا علی محمدی

 نسرین زینلی زاده

 علی اکبر زارع

 محمود صمیمی

 محمد چهابکاری

 علیرضا معصومی

 علی محمد تنزویی

 حمیدرضا حیدری

 

 

 

 

 

  طراحی فرایند-مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی شیمی، نفت 

 و گاز

 فرایندهای جداسازی –مهندسی شیمی  کریم منصوری

 نسرین زینلی زاده

 امیرحسین دهنوی 

 علیرضا حاجی حسینی

  محیط زیست –مهندسی شیمی 

 

 مارال عبادی

 سینا عباسی

 زهرا پور عسکر پرست

 سید علیرضا کمانی

 

 

 زن مهندسی مخ -مهندسی نفت 

 





 

 خانوادگی نام و نام گرایش-رشته  دانشکده

 هنر و معماری

    معماری

 ن خیام منش   متی

 علی شریف   

 کیمیا کریمی

 شریفه برمکی 

 معماری منظر
 محدثه حیدری 

 اردوان شیرزادی  

 هومن بهروزی

 ارمین منصوری

 شمیم میرایی

 بهره برداری –مهندسی نفت 

 

 

 

 

گرایش –رشته  نام و نام خانوادگی  دانشکده

 علیرضا اکبری 

 فرید رسولی جبه دار

 سروض حکیمی نصراباد

 وحید رسولی جبه دار

 امین مطوری

 

 

 تبدیل انرژی –مهندس مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 امین عارف مهندسی مکانیک

 محمدامین بهزادی

 امین مطوری

فرددیگری پذیرفته نشده است 

 

طراحی کاربردی –مهندسی مکانیک 

 انرژی و محیط زیست -مهندسی سیستم های انرژی 

هیج یک از متقاضیان در مصاحبه قبول نشده اند.
 راکتور –مهندسی هسته ای 



 محمدرضا نظامی

 

 مهندسی هوافضا ایرودینامیک

 



  پژوهش هنر

 ارزو رفیعی

 الهام راستی

 فاطمه یعقوبی

 سمیرا احمدی

 رویا پروین

 اسما سیستانی

 برنامه ریزی شهری

 امیرحسین باقری

 سبا تائبی

 درسا زهتاب

 احمدضا آقا محمدی

 الناز رفیعی

 طراحی شهری  -شهرسازی

 

 نجمه خطاپوش  

 شکوفه اسالمی

 زهرا مصالح

 پریسا بهادری

ملیکا سلطانی   

 برنامه ریزی منطقه ای 
 عرقان صغادی 

 علیرضا صفائی

 


