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 زهرا اسفندیاری کهره
 زراعت–مهندسی کشاورزی 

 
7011191169 

 سمیه وقاری
 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 
7011190169 

 مرضیه معصومی
 علوم قرآن وحدیث

 
7011111160 

 مریم صادقخانی

 فلسفه اسالمی –فلسفه وکالم اسالمی 

 
 

7011111161 

 زادهمریم حاجی 
 باکتری شناسی

 
7011116169 

 فرشته احمد بیگی
 علوم ومهندسی آبخیزداری

 
7011190196 

 سید فرزانه موسوی
 گیاهان زینتی –علوم ومهندسی باغبانی 

 
7011199161 

 فرزاد حیات نیا
 مدیریت وکنترل بیابان

 
70111999161 

 جبار فیضی
 بافت شناسی

 
7011190169 

 سعداله نظری
 بافت شناسی

 
7011990169 

 طاهره سعید نیا
 آنالیز –ریاضی محض 
 

7011110961 

 محمد جواد صادقیان
 آنالیز عددی –ریاضی کاربردی 
 

7011196169 

 مهسا قنبرزاده
 شیمی تجزیه –شیمی 

 
7011119969 

 مریم منصوری فر
سیستماتیک وبوم  –زیست شناسی گیاهی 

 شناسی
7011119116 

 اسداله خانلری
 درختان میوه –م ومهندسی باغبانی لوع

 
7011191961 

 حدیث حسن بیگی
 گیاهان دارویی –علوم ومهندسی باغبانی 

 
7011191061 

 کوثر فهیمی
 سبزیها –علوم ومهندسی باغبانی 

 
7011191961 

 مهسا مفتاحی
 بیماری شناسی گیاهی

 
7011191761 

 پری یعقوبی
 توسعه روستایی

 
7011191761 

 رقیه سرحدی
 کسب وکار جدید –کار آفرینی 

 
7011119096 



 

 

 

 

 

 

 

 فایق خیری
انرژی های  –مهندسی مکانیک بیو سیستم 

 تجدید پذیر
7011199961 

 پرستو اسالمی نژاد
 مدیریت جنگل -مهندسی جنگل

 
7011999161 

 علی روحی
 آموزش زبان انگلیسی

 
7011911961 

 سمیه شفیعی
 تاریخ تشیع –تاریخ 

 
7011111969 

 صید خانیمریم 
 مطالعات فرهنگی

 
7011119111 

 سعید حزبئی
 توسعه منابع انسانی –مدیریت دولتی 

 
7011110769 

سیده مریم علوی 

 اشکفتگی
 7011119167 مدیریت استراتژیک –مدیریت بازرگانی 

 یسرا سجادیان
 مدیریت رفتار سازمانی

 
7011119961 

 سمیه مرادی
 برنامه ریزی ونظارت –مدیریت دولتی 

 
7011111099 

 افسانه بیابانی
 فرایندهای  جداسازی –مهندسی شیمی 

 
7011109719 

 احسان علی پناهی
 فرایندهای  جداسازی –مهندسی شیمی 

 
7011109761 

 منا فرهادیان
 معماری و انرژی

 
7011111161 

 یونس گجرنیا مرادجان
 معماری و انرژی

 
7011109711 

 زهرا کاکا خانی
 شیمی آلی

 
7011110967 

 اکرم کرمی سرخه لیژه
 میکروب های بیماری ز ا –میکرو بیولوژی 

 
7011110160 

 رضا ملک محمدی گله
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 
7011116699 

 سمیه شاهسواری
 فقه و مبانی حقوق-الهیات و معارف اسالمی

 اسالمی
7011119161 

 فرزانه جلیلیان 
مدیریت راهبردی در سازمان -مدیریت ورزشی

 های ورزشی
7011119161 

 لیال نظری

 
 7011109161 میدانها ذرات بنیادی و نظریه-فیزیک

 اسما شیرخانی

 
 7011119116 اقتصاد انرژی-علوم اقتصادی

 حسنا اشرفی

 
 7011119167 و برنامه ریزی اقتصادیتوسعه -علوم اقتصادی


