
 نام رشته امتحانی کد رشته مربوطه شماره تلفن نام و نام خانوادگی ردیف

 مژده احمدی 1

 خشایار رحیمیانی

90545545100 

90515446990 

1301 

1971 

 زبان و ادبیات فارسی

 روان شناسی تربیتی

 فارسیزبان و ادبیات  1301 90510506156 زینب بیرانوند 2

 آب و هواشناسی 1191 90550055655 مهناز کوهی 0

 مریم اسدپوری 0

 مائده شاهرخی

90515000651 

90516159055 

1211 

1110 

 زبان و ادبیات عرب

 روان شناسی

 

 علوم اقتصادی 1211 90510594905 فاضل صادقیان 1

 فیزیولوژی ورزشی 1033 90501605695 الهام خوش بخت 1

 تاریخ اسالم 1013 90515555550 علی آقایی 9

 از اسالمتاریخ ایران بعد 1097 90610609694 بنواریهانیه  1

 مدیریت دولتی 2100 90515104195 سودابه نیک نژاد 7

 ریحانه یدالهی 13

 الهه پورضرونی

90551050650 

90055950150 

 مدیریت منابع انسانی 2113

 2091 90611955455 رادین گودرزی 11

2030 

 فسیل شناسی و چینه شناسی

 پترولوژیعلوم زمین 

 زمین شناسی اقتصادی 2019 90516001056 مارال گلمیرزایی 12

 شیمی آلی 2121 90519515596 امیرحسین خوش کیش 10

 شیمی تجزیه 2172 90590611556 مینا رحیمی 10

 2012 90599995559 حسین نجاری 11

2111 

 شیمی فیزیک

 شیمی معدنی

 2921 90615491965 راضیه رستم تبار 11

2903 

 زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی

 زیست شناسی گیاهی سیستماتیک

 ریاضی محض آنالیز 2177 90516099440 الهه سبحانی 19

 2779 90551516966 آناهیتا پورمهدی 11

0201 

 ریاضی کاربردی آنالیز عددی

 فیزیک ماده چگال

 0111 90511091910 کیان محراب 17

0172 

 اه فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان

 فیزیک اپتیک ولیزر



 

 

 حانیه رشیدی 23

 شیما گودرزی

90051494019 

90660591195 

 مهندسی برق الکترونیک 0010

 علی جمالی زاده 21

 

90609490009 

 

0123 

 

 مهندسی برق قدرت

 

 0179 90514006001 معصومه فاطمی 22

 

 مهندسی باغبانی

 

 0702 90516056600 نگین رشنویی 20

0710 

1331 

 دامی تغذیه دامعلوم 

 علوم دامی تغذیه طیور

 علوم دامی تغذیه دام پردیس

 1310 90519509565 محیا ترکاشوند 20

1131 

 مهندسی آب

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 1109 90695595145 امیرحسین رضایی 21

1212 

 فیزیولوژی گیاهان زراعی

 فیزیولوژی گیاهان زراعی پردیس

 امید توکلی 21

 

90951090690 1190 

1211 

0171 

 اکولوژی گیاهان زراعی

 فیزیولوژی گیاهان زراعی پردیس

 مدیریت منابع خاک

 پویا گیتی 29

 

90609595990 1203 

0107 

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 مهندسی برق قدرت پردیس

 حسین روزبهانی 21

 

 

90950545045 1021 

1001 

1017 

 بیماری شناسی گیاهی

 مدیریت جنگل

 علوم زیستی جنگل


