
 دانشکده فنی ومهندسی                      
R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام ونام خانوادگی  

  طراحی کاربردی-انرژی تجدید پذیر-تبدیل انرژی مهندسی مکانیک پورمحمود   حسام الدین 1

  ساخت تولید-بیومکانیک-تبدیل انرژی مهندسی مکانیک آقاجان زاده  رضا  2

  طراحی کاربردی-ساخت وتولید مهندسی مکانیک شیرزاد  مبین  3

  تبدیل انرژی–سیستم های میکرونانوالکترونیک -ساخت وتولید مهندسی مکانیک شیخ بگلو   متین 4

  طراحی کاربردی–تبدیل انرژی  مهندسی مکانیک محمدوند  رضا  5

  طراحی کاربردی-تبدیل انرژی مهندسی مکانیک کیوان  کیارش  6

  زلزله-ژئوتکنیک –سازه  مهندسی عمران محمودی  زینب  7

  راه ترابری-زلزله–سازه  مهندسی عمران جباری  سینا  8

  زلزله-راه ترابری–سازه  مهندسی عمران زینالی   میرمهدی 9

  محیط زیست–زلزله  –سازه  مهندسی عمران محمودی  امیرحسین  10

  راه ترابری--سازه  عمرانمهندسی  میر جعفریان   سیدپویا 11

  زلزله -سازه  مهندسی عمران داداش وند  هامون  12

  راه ترابری-زلزله–سازه  مهندسی عمران خدرلوپکاچکی  دانش  13

  ژئوتکنیک -زلزله -سازه   مهندسی عمران باقرزاده  فاطمه  14

سلیمان    محمدامین 15

 زاده

  سازه-راه ترابری  مهندسی عمران

  نانوفناوری-نانو مواد مهندسی مواد مددی تیمورلو  عارفه  16

  نانو مهندسی مواد متالوژی تقی زاده   فاطمه 17

  نانوفناوری-نانومواد منهدسی مواد ومتالوژی سیاوش مجاور  امیر  18

  فرآوری مواد معدنی-اکتشاف معدن-تونل وفضاهای زیرزمینی مهندسی معدن ادوین    فرهادیان  19

     

     



 مهندسی برق و کامپیوتردانشکده                               

سیستم های –سیستم های میکرو نانو الکترونیک -مدارهای مجتمع الکترونیک مهندسی برق حق طلب  زهرا  1

 قدرت

 

  سیستم قدرت-الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی مهندسی برق امیر رضا   عباسی  2

محمدی   سوسن  3

 دوستان

سیستم –مهندسی سیستم میکرو نانو الکترونیک –مدارهای مجتمع الکترونیک  مهندسی برق

 های قدرت

 

  نرم افزار–هوش مصنوعی  مهندسی کامپیوتر فتح اله زاده  حمید رضا  4

  نرم افزار–شبکه های کامپیوتری  مهندسی کامپیوتر علی بابایی   سجاد  5

  گرایش شبکه های کامپیوتری-نرم افزار مهندسی کامپیوتر سادات لیتونی   فرشته  6

  نرم افزار–هوش مصنوعی ورباتیکی  مهندسی کامپیوتر جمشیدی    علیرضا  7

     

 دانشکده منابع طبیعی             

  مدیریت جنگل-علوم زیستی جنگل علوم ومهندسی جنگل نور محمد عیائی   فائزه  1

  علوم ومهندسی جنگل-مدیریت جنگل مهندسی جنگل داری جعفری    نگار 2

  حفاظت آب وخاک مهندسی طبیعت ابراهیمی    فرشته  3

  مدیریت مرتع مهندسی طبیعت غالمی   هانیه  4

   علوم ومهندسی شیالت قاله  امید  5

 دانشکده علوم ورزشی وتربیت بدنی

  آسیب شناسی ورزشی وتمرینات اصالحی علوم ورزشی حدیثه   خان محمدی    1

فیزیولوژی ورزشی -فیزیولژی ورزشی بالینی-آسیب شناسی و حرکات اصالحی علوم ورزشی سهیال    جعفری 2

 محض

 

  آسیب و حرکات اصالحی-آسیب شناسی و حرکات اصالحی علوم ورزشی الناز     تیمورپور 3

  رفتار حرکتی–فیزیولوژی ورزشی -حرکات اصالحی علوم ورزشی فریما    باباپور 4

  مدیریت ورزشی-آسیب شناسی ورزشی-فیزیولوژی وتغذیه ورزشی علوم ورزشی محمد   عیسی زاده 5



     

 دانشکده کشاورزی             

  ژنتیک وبه نژادی گیاهی مهندسی تولید وژنتیک گیاهی سحر      حسینی 1

  بیو تکنولوژی کشاورزی مهندسی تولید وژنتیک گیاهی مهسا      حسن پور 2

  مدیریت منابع خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی-مدیریت حاصلخیزی وفناوری علوم ومهندسی خاک رعنا       ابراهیمی 3

  انرژی تجدید پذیر-فناوری پس از برداشت-طراحی وساخت مکانیک بیو سیستم نشمیل     فرهادی 4

  فناوری پس از برداشت-های نو انرژی-طراحی وساخت مهندسی مکانیک بیوسیستم قهرمانیامیر حسین      5

  بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی-شیمی مواد غذاییفناوری مواد غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی جمال   محمودمینه 6

  بهداشت وایمن غذایی-غذاییصنایع -فناوری مواد غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی فاطمه     حمیدی 7

  بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع فاطمه     تقوی 8

  فناوری مواد غذایی-صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی نگین   خوش نژاد 9

  مواد غذاییفناوری -صنایع غذایی-شیمی موادغذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی مهرنوش   شریفی 10

  بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع زینب    رضازاده 11

  بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع محمد      نامور رضایی 12

  صنایع-بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع مسعود    سلیمانپور 13

  بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع مهشاد   آزادی 14

  بیماری شناسی گیاهی مهندسی فضای سبز علویفاطمه    15

  دارویی -گیاهان زینتی –گلخانه ای  مهندسی فضای سبز فائزه      دریشوند 16

  گیاهان زینتی-گیاهان دارویی-تولیدات گلخانه ای علوم ومهندسی باغبانی رعنا     جنگی 17

گیاه –مهندسی کشاورزی  ه     محمدی قره گوزهال 18

 پزشکی

  حشره شناسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

  بیماری شناسی گیاهی مهندسی کشاورزی زینب      غریبی 19

  سبزی ها-تولید محصوالت گلخانه ای-گیاهان دارویی مهندسی کشاورزی سمانه     اسمعیل زاده 20

  غذیه طیورت-ژنتیک و اصالح نژاد دام–تغذیه دام  مهندسی علوم دامی آیناز        خانی 21



  تغذیه طیور-ژنتیک و اصالح نژاد دام–تغذیه دام  مهندسی علوم دامی ویدا      پیروئی 22

  زهکشی-سازه های آبی-منابع آب مهندسی آب نهاله    بهرامی 23

  زهکشی-منابع آب-سازه های آبی مهندسی آب سیده مهدیس اقوامی 24

25     

 دانشکده علوم  و  شیمی

  تکنونیک-آب شناسی-زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی محمدی      امیرعلی 1

  ریاضی کاربردی-ریاضی محض-ریاضیات وکاربردها آموزش ریاضی شیوا        کریمی قرالر 2

  ریاضی کاربردی مالی-آنالیز عددی-ریاضی کاربردی ریاضی آریان      خجسته 3

  کاربردیریاضی  آموزش ریاضی مهدی    جهانگیرزاد 4

  ریاضیات تصادفی-هندسه وتوپولوژی-زآنالی ریاضی وکاربردات فاطمه   نمکین 5

  هندسه توپولوژی-آنالیز-آنالیز عددی آموزش ریاضی   شبنم     جوادی 6

  آنالیز-ریاضی  ریاضیات وکاربردها فاطمه    بابایی 7

  -فیزیولوژی گیاهی-جانوریفیزیولوژی -بیو شیمی زیست شناسی امیرحسین    میرآقاپور 8

  فیزیولوژی جانوری-سلولی تکوینی زیست شناسی زهرا   کریمی 9

  فیزیولوژی جانوری زیست شناسی گیاهی مریم     عباسیان 10

  تکوینی-بیوشیمی -فیزیولوژی جانور شناسی زیست شناسی جانوری زهرا     احمدی 11

  شیمیبیو  زیست شناسی گیاهی معصومه    صفری 12

  فیزیولوژی گیاهی-فیزیولوژی جانوری-بیو شیمی زیست شناسی گیاهی شعله    گرامی 13

  سلولی وتکوینی-باکتری شناسی-بیو شیمی زیست شناسی جانوری مکرمه    سهراب لی 14

  آلی  -تجزیه  شیمی علی      تقوی آذر  15

  تجزیهشیمی –شیمی آلی  -شیمی فیزیک شیمی صبا      شبانی 16

  شیمی آلی-نانوشیمی-معدنی شیمی هدیه     بهاروند 17

  شیمی فیزیک–تجزیه –شیمی آلی  شیمی محض نسترن     امتی 18

  آلی-نانوشیمی –معدنی  شیمی الهام     تیموری راد 19



  الی  -تجزیه   شیمی کاربردی نادیا      خلقتی 20

  شیمی آلی-شیمی کاربردی-شیمینانو  شیمی محض مریم      نظری متین 21

     

 دانشکده دامپزشکی

  بهداشت وکنترل کیفیت مواد غذایی-ایمن شناسی دامپزشکی-بیو شیمی بالینی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اسماء     بابایی 1

سید رضا    هاشم  2

 الحسینی

  بیو شیمی بالینی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

  بهداشت وکنترل کیفیت موادغذایی بهداشت مواد غذایی فرناز      شریفی 3

     

 دانشکده اقتصاد ومدیریت

  اقتصاد نظری علوم اقتصادی حسین       مرادی 1

  بانکداری اسالمی-اقتصاد نظری علوم اقتصادی امیر حسین    علیلو   2

  شهریاقتصاد -اقتصاد بانکداری-اقتصاد نظری اقتصاد فاطمه     محمودی 3

  مدیریت مالی-حسابرسی –حسابداری  حسابداری آیسان    میرزایی صلحی 4

  حسابرسی-حسابداری مدیریت-حسابداری مالی حسابداری مهدی    قلی پور 5

  مدیریت-حسابداری مالی  حسابداری مهتاب    ایرانی 6

  حسابرسی -حسابداری مالی-حسابداری مدیریت حسابداری میثم    همراهی پور 7

    ردستان کخانم   8

 کرمی

  بازرگانی داخلی-بازاریابی  -مدیریت استراتژیک- حسابداری

  مدیریت مالی مدیریت مالی رضا    شیخی 9

  بازرگانی داخلی-مدیریت استراتژیک-مدیریت مالی مدیریت بازرگانی زهرا    حسینی 10

  بازرگانی داخلی-مدیریت استراتژیک-بازاریابی مدیریت بازرگانی ندا     عبدیلی سالم 11

  مدیریت بازار یابی-مدیریت کسب و کار-مدیریت مالی مدیریت بازرگانی زهرا      مهدی زاده  12

  بازرگانی داخلی-مدیریت استراتژیک-بازاریابی مدیریت بازرگانی سودا    جاست 13



  مدیریت کسب وکار-یابیبازار  مدیریت بازرگانی زهرا    افشار ارومیه 14

 دانشکده هنر ومعماری

الهه    آیدینی سیده  1

 اسگویی

  مهندسی معماری مهندسی معماری

  مهندسی معماری مهندسی معماری پیمان    پناهی 2

  مهندسی معماری مهندسی معماری لیال   حسن خانی 3

  مهندسی معماری مهندسی معماری میترا   ترکی نژاد 4

  برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی انصاری   روژین  5

  برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی فاطمه    خجسته 6

  برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی امیر    شیخی 7

  برنامه ریزی شهری-طراحی شهری-مهندسی معماری مرمت بناهای تاریخی مهسا    حاصلی  8

  برنامه ریزی شهری شهرسازیمهندسی  محمد    محمدنژاد 9

  مدیریت برنامه ریزی شهری-مهندسی معماری مرمت بناهای تاریخی غزال     حقی 10

  برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی فاطمه    عسگری 11

12     

 دانشکده ادبیات

  فارسیادبیات زبان و زبان وادبیات فارسی فاطمه امین اشریعه 1

  ادبیات محض زبان وادبیات فارسی سما یوسفی دیزج 2

  زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی گل نساء    ابراهیمی 3

  زبان ادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی آیدا    جباری 4

  تاریخ باستان شناسی-تاریخ اسالم تاریخ سمیرا     احمدی 5

  تاریخ باستان–تاریخ اسالم  تاریخ آصفه    خدائی 6

  آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی زهرا    فراز خواه 7

  آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی ثنا    کرمی 8



  ادبیات انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی آیدا   خدابخش 9

  آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی زهرا   انصاری 10

  انگلیسیآموزش زبان  آموزش زبان انگلیسی فاطمه    امینی 11

  آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی سیده هیرو      شهابی 12

  آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی دنیز      عاشقی 13

  زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی الهه     درستی 14

  برنامه ریزی آمایش سرزمین جغرافیا شبنم    اسدی 15

  برنامه ریزی و آمایش سرزمین جغرافیا معروفسمیه   خانوی  16

  آمایش سرزمین جغرافیا سهیال     علیزاده اصل 17

  عمومی-خصوصی-جزا فقه حقوق زکیه     خیر خواه 18

هانیه السادات   صمصام  19

 حیدری

  جزاوجرم شناسی–خصوصی  حقوق

  وجرم شناسی جزا–حقوق خصوصی  فقه و حقوق اسالمی فاطمه   عبدلی شیروانی 20

  خصوصی-جزا وجرم شناسی  فقه وحقوق اسالمی روژین    ممکانی 21

  معارف اسالمی وحقوق خانواده-جزاوجرم شناسی–خصوصی  حقوق ابوالفضل    شاه محمدی 22

  جزا  -خصوصی  فقه وحقوق الهه     علیزاده 23

  خانواده -جزاوجرم شناسی –خصوصی  فقه وحقوق آرزو    سلطان 24

  -جزاوجرم شناسی–خصوصی  حقوق صباغثنا     25

  مانده انتخاب ننموده)زنگ زدم جواب ندادند( آموزش الهیات معصومه    رجب نژادیان 26

  می باشد 2فاقدفرم  شماره  حقوق بهرا    قنبر پور 27

  عمومیروان شناسی -روان شناسی تربیتی-مدیریت آموزشی آموزش ابتدایی نسا    عارضی 28

  تربیتی-روان شناسی عمومی راهنمایی ومشاوره مریم    محمد زاده 29

  مدیریت آموزشی–روان شناسی تربیتی  علوم تربیتی مهدی       علیزاده 30

  تربیتی-روان شناسی عمومی آموزش کودکان رضا    علی پور 31



  تربیتی-عمومیروان شناسی  آموزش راهنمایی مجید      اسمعیل پور 32

  مدیریت آموزش-عمومی-روان شناسی تربیتی آموزش ابتدایی محمدعلی   تشهد جمال 33

  مدیریت آموزشی-روان شناسی تربیتی-روان شناسی عمومی آموزش ابتدایی کیمیا      ناصری 34

  آموزشیتکنولوژی -برنامه ریزی درسی-مدیریت آموزشی علوم تربیتی ثنا     احباب وندرضائیه 35

  روان شناسی عمومی-روان شناسی تربیتی علوم تربیتی مهدی    ابراهیمی 36

  مدیریت آموزشی علوم تربیتی صحرا    اصالنی انگنه 37

محمدحسین   عسگری  38

 زاد نقده

  روان شناسی تربیتی آموزش ابتدایی

  تکنولوژی آموزشی-مدیریت آموزشی آموزش ابتدایی زهرا    عباسیان 39

  عمومی-روان شناسی تربیتی-مدیریت آموزشی آموزش ابتدایی علی     چوبدار 40

  روان شناسی تربیتی-مدیریت آموزشی آموزش ابتدایی علی   حسن بگلو 41

  روان شناسی عمومی-روان شناسی تربیتی علوم تربیتی جهان    پویان 42

  روان شناسی عمومی-تربیتیروان شناسی  آموزش ابتدایی محمد    خدابخش 43

  مدیریت آموزشی-روان شناسی تربیتی علوم تربیتی فاطمه      فالح 44

  مدیریت آموزش-روان شناسی تربیت علوم تربیتی الهام      جعفرکندوکی 45

  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-روان شناسی تربیتی علوم تربیتی مهسا    اسماعیل زاده 46
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