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 ردیف نام خانوادگی نام رشته گرایش پذیرفته شده

 1 حسینی مقدم رضوان زبان و ادبیات فارسی

 2 هاشم دخت مریم زبان و ادبیات فارسی

 3 قهرمانی ناوه کش مریم زبان و ادبیات فارسی

ادبیات عامه -زبان و ادبیات فارسی  4 خادمی نازنین 

گردشگری شهری -جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری  5 رضایی مهدیه 

گردشگری شهری -جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری  6 قائید رحمت فاطمه 

گردشگری شهری -جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری  7 عزیزی فاطمه 

 8 بیرانوند فاطمه ادبیات عربی

 9 بیرانوند فاطمه ادبیات عربی

 11 ناظری پور محمد ادبیات عربی

اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  11 حسنوند پردیس 

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی -فیزیولوژی ورزشی  12 رفیعی مقام بهزاد 

فیزیولوژی ورزشی کاربردی -فیزیولوژی ورزشی  13 موحدی اصل سمانه 

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی -فیزیولوژی ورزشی  14 فالحت پور ندا 

معارف علوی اصول الدین و -نهج البالغه  15 حسین بیگی کوثر 

 16 فالح فاطمه فلسفه و کالم اسالمی

مدیریت آموزشی -علوم تربیتی  17 صالحی زاده راضیه 

مدیریت آموزشی -علوم تربیتی  18 حیدری معصومه 

مدیریت آموزشی -علوم تربیتی  19 شاکرمی ندا 

مدیریت آموزشی -علوم تربیتی  21 بیرانوند سپیده 

انگلیسی آموزش زبان  21 مستجاب الدعوه سیده نرگس 

 22 جمالی خرم آبادی گلشاد زبان و ادبیات انگلیسی

 23 میرمعنی مهدیه روان شناسی عمومی

 24 دیناروند محمد رضا روان شناسی عمومی



 25 شاهی وندی محمد حسابداری

 26 شریفی سینا حسابداری

 27 رحیمی فر محمد حسابداری

بازاریابی -مدیریت بازرگانی  28 شیراوژن هدیه 

بازاریابی -مدیریت بازرگانی  29 جزایری راضیه 

مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی  31 محمودی محمد آبادی فائزه 

مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی  31 میرزایی رشنو فاطمه 

رفتار سازمانی و منابع انسانی -مدیریت کسب و کار  32 بازگیر نازنین 

رفتار سازمانی و منابع انسانی -مدیریت کسب و کار  33 خنجری عالم هانیه 

رفتار سازمانی و منابع انسانی -مدیریت کسب و کار  34 وفایی ساالری پریا 

زمین شناسی مهندسی -علوم زمین  35 رشنویی کیمیا 

شیمی آلی -شیمی  36 زراسوند حسینی سیما 

شیمی تجزیه -شیمی  37 امان الهی مژگان 

فیزیک هسته ای -فیزیک  38 شاهرخی سید محمد 

ذرات بنیادی و نظریه میدان ها -فیزیک  39 پور یعقوب فاطمه 

اپتیک و لیزر -فیزیک  41 نیک خواه ساحل 

بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و مولکولی  41 معمر نیلوفر 

بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و مولکولی  42 میرزا پور زهرا 

سیستم های قدرت -مهندسی برق  43 مرادی سجاد 

سازه -مهندسی عمران  44 پیله وران فرناز 

فراوری مواد معدنی-مهندسی معدن  45 سعیدی عاطفه 

نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  46 کمالوند فاطمه 

نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  47 نوذری نوشین 

سیالب و رودخانه -علوم و مهندسی آبخیز  48 وحیدی منش ساناز 

علوم عف های هرز -اگروتکنولوژی  49 خسروی سواد جانی رویا 

گیاهان زینتی -علوم و مهندسی باغبانی  51 قاسمی کمالوند مینا 

گیاهان دارویی -علوم و مهندسی باغبانی  51 تیموری الشتر رضا 



تولید محصوالت گلخانه ای -علوم و مهندسی باغبانی  52 مدهنی فاطمه 

مدیریت جنگل -جنگلعلوم و مهندسی   53 اشاس پندیان امیر 

منابع خاک و ارزیابی اراضی-مدیریت منابع خاک  54 رباطی رضوان 

 55 صارمی ثمین حشره شناسی کشاورزی

 56 محمدی فاطمه بیماری شناسی گیاهی

فناوری پس از برداشت-مهندسی مکانیک بیوسیستم   57 رییسی وانانی علی 

 58 محمدی محدثه انگل شناسی

 59 بابایی اسماء انگل شناسی

 61 رشیدی حانیه باکتری شناسی

 61 هاشم الحسینی سید رضا باکتری شناسی

 62 بیرانوند فاطمه باکتری شناسی

 

 


