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 5 965222599 علَم آصهایشگاّی داهپضشکی الٌاص حاهذی فش 

 2 9652525955 علَم آصهایشگاّی داهپضشکی هؼعَد ػْشاتیاى 

 3 9652525997 علَم آصهایشگاّی داهپضشکی ػپیذُ تیشاهی 

 5 9652549395 تْذاشت هَاد غزایی خالذ اػوعیل دسُ اتی     

 2 9652249356 تْذاشت هَاد غزایی پشیؼا لطفی 

 3 9652549394 تْذاشت هَاد غزایی صذف تقی ًظاد 

حؼیي جلفائی  تاصُ     

 5 9652522995 علَم ٍهٌْذػی صٌایع غزایی کٌذی

 2 96525222999 علَم ٍهٌْذػی صٌایع غزایی حذیث سضایی

هْتاب ػعیذی 

 3 9652522955 علَم ٍهٌْذػی صٌایع غزایی تَتشاهی 

 5 9652555258 پظٍّشگشی  -علَم اجتواعی صّشا قٌثشی پَس    

 2 9652555257 پظٍّشگشی  -علَم اجتواعی پشیؼا عضیضپَس

 3 9652255252 پظٍّشگشی -علَم اجتواعی صیٌة جلیلیاى

 5 9652555593 صتاى ادتیات عشتی صیٌة تؼاطی     

 2 9652555555 صتاى ادتیات عشتی صیٌة ػالوی 

 3 9652555594 صتاى ادتیات عشتی یعقَب تَسی صادُ

 5 9652555922 علَم اقتصادی  شکَفِ ًَسی     

 2 9652555995 علَم اقتصادی  حؼیي ػقائی

 5 9652555694 هذیشیت تاصسگاًی  صیٌة تاقشیاى ًظاد    

 2 9652555657 هذیشیت تاصسگاًی  هْشداد قایذی 

 3 9652255656 هذیشیت تاصسگاًی فائضُ غیاثًَذ



 5 9652255656 حقَق  اهیش احوذی     

 2 9652255658 حقَق  عثاع سضایی دُ شیثی

ػیذ هْذی حؼیٌی 

 3 9652555697 حقَق  هَػی 

 5 9622553397 تشتیت تذًی ٍعلَم ٍسصشی  ػعیذُ شْیذی پَس    

 2 9622553395 تشتیت تذًی ٍعلَم ٍسصشی  ػیذُ صیٌة حؼٌی ًظاد

 5 9652559392 صتاى ٍادتیات اًگلیؼی صیٌة اًصاسیاى     

 2 9652559393 صتاى ٍادتیات اًگلیؼی ًشگغ جوال پَس

 3 9652559395 صتاى ٍادتیات اًگلیؼی تْاسُ عؼگشی 

 5 9652259456 حؼاتذاسی  هحوذسضا فشخی ًظاد     

 2 9652559597 حؼاتذاسی  اهیش حؼیي داساتی 

 3 9652559493 حؼاتذاسی  حویذسضا تاالًٍذی 

 5 9652559229 صتاى ٍادتیات فاسػی تاقش هحؼٌی ًظاد    

    

 صادق ػلیواًی تاسٍطی

فقِ ٍهثاًی حقَق -الْیات ٍ هعاسف اػالهی

 5 9652552255 اػالهی

 ػاسا پَس اکثشی

فقِ ٍهثاًی حقَق -الْیات ٍ هعاسف اػالهی

 2 9652552299 اػالهی

 افشیي احوذ پَس هقذم

فقِ ٍهثاًی حقَق -الْیات ٍ هعاسف اػالهی

 3 9652552295 اػالهی

 5 9652559525 فلؼفِ ٍکالم اػالهی فْیوِ قوشی     

 2 9652559595 فلؼفِ ٍکالم اػالهی شکَفِ ارس گَى یگاًِ

 3 9652559553 فلؼفِ ٍکالم اػالهی هشین حیذسی 

 5 9652555554 علَم قشآى ٍ حذیث-الْیات ٍ هعاسف اػالهی صّشا طشفی     

 2 9652555596 علَم قشآى ٍ حذیث-الْیات ٍ هعاسف اػالهی صّشا سحیوی 

 3 9652555598 علَم قشآى ٍ حذیث-الْیات ٍ هعاسف اػالهی فاطوِ صیٌی ًٍذ

 5 9652222793 هٌْذػی هکاًیک  علیشضا دٍاسی    

 2 9652522758 هٌْذػی هکاًیک  هحوذ عثذالْی 



 5 9652535297 هٌْذػی تشق  هجتثی حاتوی     

 2 9652535252 هٌْذػی تشق  هحوذ ششیفی ساد 

 3 9652535259 هٌْذػی تشق  حؼیي هحوَدیاى

 5 9652535499 هٌْذػی کاهپیَتش  پَیا جوشیذی     

 2 9652535425 هٌْذػی کاهپیَتش  هصطفی ػیفی 

 3 9652535456 هٌْذػی کاهپیَتش  اهیش حؼیي خؼشٍی 

 5 9652522422 هٌْذػی شیوی  ػاهاى فشّادی ًیا     

 2 9652522499 هٌْذػی شیوی  هحوذ هعیي حیذسی

 3 9652522498 هٌْذػی شیوی  هْشداد حاتوی

 5 9652539652 هٌْذػی هعواسی داًیال خذاکشهی     

 2 9652539639 هٌْذػی هعواسی شکیثا هشادی داساتخاًی 

 3 9652539695 هٌْذػی هعواسی احوذ عظیوی

 5 9652535358 هٌْذػی عوشاى  ّادی صذقی دٌَّی     

 2 9652535394 هٌْذػی عوشاى  هجتثی تاتایی

 5 9652526924 هٌْذػی تَلیذ ٍطًتیک گیاّی  هٌیشُ خَساًی     

 2 9652526953 هٌْذػی تَلیذ ٍطًتیک گیاّی  فاطوِ شیشخاًی 

 3 9653257495 هٌْذػی تَلیذ ٍطًتیک گیاّی  صّشا جیشاًی هحشص

 5 9652527552 هٌْذػی طثیعت  هْذی هحوذی     

 2 9652527599 هٌْذػی طثیعت  شکَفِ کشین تیگی 

 5 9652526398 علَم ٍهٌْذػی جٌگل  صیٌة هَػی     

 2 9652526392 علَم ٍهٌْذػی جٌگل  ّذی یاػشی اصل

 5 9652527758 علَم ٍهٌْذػی تاغثاًی  فششتِ هاهی     

 5 9652522355 گیاُ پضشکی  -هٌْذػی کشاٍسصی ًشگغ سهضاًی     

 2 9652522397 گیاُ پضشکی  -هٌْذػی کشاٍسصی عاطفِ جاتشی 

 3 9652522323 گیاُ پضشکی  -هٌْذػی کشاٍسصی اتشاّین هشصًگ گَگجلَ

 5 9652527625 هٌْذػی علَم داهی  کظال هلکشاّی کٌاسًٍذ    



 2 9652527659 هٌْذػی علَم داهی  فشصاًِ سحیوی

 3 9652527622 هٌْذػی علَم داهی  ًگیي هٌتی

 5 9652556824 فیضیک  شیشیي عثذالْی     

 2 9652556895 فیضیک  ػویشا اتشاّیویاى 

 5 9652555534 شیوی هحض  ساضیِ یَػفًَذ     

 2 9652555529 شیوی هحض  هشضیِ عششتی فشد

 


