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ی

رشته گرایش مورد پذیرشکدمیلنامنام خانوادگ

1
ي760180059عاطفهعیل گنجی سلمانی پذیرش ادبيات عرنی

ي5210114309عیل اکبیخداشایه2 پذیرش ادبيات عرنی

جیم زبان عرنی720689171راضیهتقی زاده صالح آبادی3 پذیرش مبی

ی4 ي)پذیرش آمار793748755زهرانصبر
(آمار رياضی

پذیرش آموزش زبان انگلییس780825780فائزهکاظیم5

پذیرش آموزش زبان انگلییس6580100133زهرامهدوی نیک6

7
پذیرش آموزش زبان انگلییس2110755989هاجرمالمحمدزمانی

پذیرش آموزش زبان انگلییس2150535386مصطقیمحمدی8

ی9 پذیرش آموزش زبان انگلییس780867181مریمعیل اکبی

10
پذیرش آموزش زبان انگلییس780829336عیلعنابستانی

پذیرش بیوشییم720517370مسلمنارصی11

پذیرش بیوشییم6710012018انیتااسمعییل12

واری)پذیرش بیوشییم720740703آسیهعظییم فرایه13 ی وط به مجوز استفاده از سهمیه دانشگاه حکیم سبی (مشر

(برنامه ریزی مسكن و باز آفرینی شهری)پذیرش جغرافیا و برنامه ریزی شهری780849541اعظم ساداتقزی14

پذیرش حقوق1050848705مریمروشنک15

پذیرش حقوق780816277 سهیالاستاجی16

هپاسبان17 پذیرش فقه و مبانی حقوق6060101372نبر

پذیرش فقه و مبانی حقوق6449599537سمیهبزرگ نیا18

ل حرکنی)پذیرش رفتار حرکنی780858794فائزهرحییم19 ی و کنبی (یادگبر

دی در سازمان های ورزشر780859278 ملیکاقزی20 مدیریت راهبی

(ادبیات تطبیقی)پذیرش زبان و ادبیات فارش740412442ماه بانوشهسواری الجی21

(ادبیات تطبیقی)پذیرش زبان و ادبیات فارش780945621مریمترخاض22

پذیرش زبان  و ادبیات  فرانسه2981024043فائزهنادری فر23

ی24 پذیرش زبان  و ادبیات  فرانسه780844866زهرانصبر

پذیرش زبان  و ادبیات  فرانسه860452131ناهید یعقونی25

پذیرش زیست شناش سلویل و مولکویل640566626راضیهعباس زاده26

پذیرش زیست شناش سلویل و مولکویل780736753رقیهگینی نژاد27

پذیرش زیست شناش سلویل و مولکویل924191856 عارفه ساداتموسویان کالت28

(شییم آیل)پذیرش شییم 780853751مهردادحدادیان29

(شییم آیل)پذیرش شییم 1160368988رضااله یاری صادق ابادی 30

ي31
 

(شییم آیل)پذیرش شییم 690679882آزيتاخدابنده بايگ

یک)پذیرش شییم 780815556ریحانهطالبیان32 ی (شییم فبر

33
یک)پذیرش شییم 690695926ملیحهزوار تربنی ی (شییم فبر

یک)پذیرش شییم 924299411ابراهیممفیدنیا34 ی (شییم فبر

(شییم تجزیه)پذیرش شییم ۶۷۰۶۳۳۷۸۱زهراجان فداه35

(شییم تجزیه)پذیرش شییم 780842030زهرامهدوی جم36

(شییم تجزیه)پذیرش شییم ۵۷۴۰۱۰۳۰۶۱ساجده ساداتموسوی37

یک هسته ای924858583زهراعبدی38 ی فبر

پذیرش علوم قرآن و حدیث۷۹۳۷۵۹۳۹۰فهیمه ساداتدلقندی39

پذیرش فلسفه و حکمت اسالیم780806166فائزهعباش40
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پذیرش فلسفه و حکمت اسالیم780286227فاطمهبهنام41

پذیرش فلسفه و حکمت اسالیم790433974فاطمهخشوی پویا42

رضاموسویان43 پذیرش معماری و انرژی4580288408سید امبر

پذیرش معماری و انرژی۷۸۰۸۶۸۴۹۸زهرافیض آبادی44

پذیرش مهندش معماری780832663ساراحسن زاده45

پذیرش مهندش معماری780818695زهرابیدخوری46

پذیرش مهندش معماری780845447فائزهمحمدی47

یمحمدی48 حسیر یک)پذیرش مهندش پزشگ1050782895امبر (بیوالکبی

یک)پذیرش مهندش پزشگ2880298024فردينقادري49 وط به مجوز استفاده از سهمیه دانشگاه حکیم) (بیوالکبی (مشر

ونیک924573686محمدصادقموسیم50 افزاره های میکرو و نانوالکبی

ء51 (سازه)پذیرش مهندش عمران1050747666محمدرضاتقی

(سازه)پذیرش مهندش عمران780837101امبرفوجی52

(مهندش و مدیریت منابع آب)پذیرش مهندش عمران924884436محمد سعیدزرخوان53

خواه54 (مهندش و مدیریت منابع آب)پذیرش مهندش عمران924949899 فاطمهخبر

(مهندش و مدیریت منابع آب)پذیرش مهندش عمران780816803 فاطمهشاره55

(طراج کاربردی)پذیرش مهندش مكانیك820412619حبیب هللاتوتک56

57
(طراج کاربردی)پذیرش مهندش مكانیك780860111محمدباشتنی

ی مهر58 شناساني و انتخاب مواد630383154 رویاهبی


