
 دانشجویان تحت مشاوره دکتر یداله بهرامی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 یوسف طیب اسرا 80489159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 2 جمال جالل شیرین 80489159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 3 عبداهلل داناخالد  80489154 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 1 محمد شوان فاضل 80489152 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 0 لقمان عزالدین جیگر 80489151 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 9 فتاح محمد ماردین 80489150 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 9 بهاالدین عارف باخان 80289159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 9 محمد احمد حمد 80289159 دانشجویان عراقی بهرامیدکتر 

 8 فرهاد احمد بروا 80289142 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 45 علی مهدی رمزی 80289143 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 44 نیا شیرزاد محمود له 89489349 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 42 زانا عبدالکریم حسن 89489159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 43 خدر حمزه قادر 89489150 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 41 زانیار محمود حمه 89489159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 40 زینه رنجیب احمد 89489152 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 49 ژیار بختیار قادر 89489153 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 49 میر ئارام حسین 89289950 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 49 سیده صباعربی 89489154 انتقالی قبرس دکتر بهرامی

 48 عبدالقادررحیم محمدالزنگنه 89489152 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 25 رحمه یداله علی 89489153 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 24 ئاویه ر دلشاد محمد 89489151 عراقیدانشجویان  دکتر بهرامی

 22 زوان لقمان البرزنجی 89489150 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 23 ده رون ولی محمد 89489159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 21 الوین هیواقادر 89489159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 20 قلندررحمانبینایی  89489159 دانشجویان عراقی دکتر بهرامی

 

  



 

 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر مسعود مدرسی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 فاروق دارابی 8445028592 روزانه 84 دکتر مدرسی

 2 آروین اردالن رمشتی 8245028554 روزانه 82 دکتر مدرسی

 3 بشکوههستی  8245028553 روزانه 82 دکتر مدرسی

 1 مریم پورجلیلی 8245028551 روزانه 82 دکتر مدرسی

 0 فاطمه تقی پور 8245028559 روزانه 82 دکتر مدرسی

 9 آتنا جانی 8245028559 روزانه 82 دکتر مدرسی

 9 منا چرامین 8245028559 روزانه 82 دکتر مدرسی

 9 امین حسینی 8245028500 روزانه 82 دکتر مدرسی

 8 محمد رسول خزاعی 8245028544 روزانه 82 دکتر مدرسی

 45 شایسته رضازاده 8245028542 روزانه 82 دکتر مدرسی

 44 سارا رضیئی 8245028543 روزانه 82 دکتر مدرسی

 42 فرزاد رمضانی 8245028541 روزانه 82 دکتر مدرسی

 43 میالد حیدریان 8245028595 روزانه 82 دکتر مدرسی

 41 امجد سیفی 8245028549 روزانه 82 دکتر مدرسی

 40 مریم شکوهمندی 8245028549 روزانه 82 دکتر مدرسی

 49 راضیه عزیزی فر 8245028548 روزانه 82 دکتر مدرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر احمد محمدی فرانی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 محسن کهراریان 8245028529 روزانه 82 دکتر فرانی

 2 ساناز کیانی پور 8245028528 روزانه 82 دکتر فرانی

 3 مهناز گودرزی چشمه منش 8245028535 روزانه 82 دکتر فرانی

 1 مزدک لیمویی 8245028534 روزانه 82 دکتر فرانی

 0 شادی محمدی 8245028533 روزانه 82 دکتر فرانی

 9 احمد محمودیان 8245028531 روزانه 82 دکتر فرانی

 9 پریسا مرادی 8245028530 روزانه 82 دکتر فرانی

 9 حمیدرضا معطرپور 8245028539 روزانه 82 دکتر فرانی

 8 شیفته ملک حسینی 8245028538 روزانه 82 دکتر فرانی

 45 صبا مهراندیش 8245028515 روزانه 82 دکتر فرانی

 44 سیدمیالد موسوی مهر 8245028514 روزانه 82 دکتر فرانی

 42 سیده صبا میرزایی 8245028512 روزانه 82 دکتر فرانی

 43 مهدی نادری مقدم 8245028513 روزانه 82 دکتر فرانی

 41 عبدالمجید ولدبیگی 8245028511 روزانه 82 دکتر فرانی

 40 پگاه یعقوبی 8245028510 روزانه 82 دکتر فرانی

 49 پونه درایت 8245028519 روزانه 82 دکتر فرانی

 49 فرامرز جلیلی 8245028519 روزانه 82 دکتر فرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر امید توالیی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 آرین احمدی 8345284552 روزانه 83 دکتر توالیی

 2 محمد اله داد 8345284551  روزانه 83  دکتر توالیی

 3 سعید تدین سعدی 8345284559  روزانه 83  دکتر توالیی

 1 پویا رئیسی 8345284542  روزانه 83  دکتر توالیی

 0 علیرضا رضائی فرامانی 8345284540  روزانه 83  دکتر توالیی

 9 مصیب صفری 8345284549  روزانه 83  دکتر توالیی

 9 عبدالوهاب عزیزیان 8345284549  روزانه 83  دکتر توالیی

 9 فرشاد مقدم 8345284532  روزانه 83  دکتر توالیی

 8 الهی انگزی محمد نعمت 8345284530  روزانه 83  دکتر توالیی

 45 سید محمد نوابی 8345284539  روزانه 83  دکتر توالیی

 44 فواد نوری 8345284539  روزانه 83  دکتر توالیی

 42 شهاب هدایتی 8345284515  روزانه 83  دکتر توالیی

 43  عطااله رحمانی آذر 8040528548 80  دکتر توالیی

 41  محمدجواد رضایی  8040528525  80  دکتر توالیی

 40  مهدی رضایی  8040528524  80  دکتر توالیی

 49  محمد رنجبری  8040528522  80  دکتر توالیی

 49  سیده نازنین زرنشان  8040528523  80  دکتر توالیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر لیال بهبود

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 سایه ابراهیمی وشکی 8345284554 روزانه 83 دکتر بهبود

 2 سونیا حیاتی 8345284510 روزانه 83 دکتر بهبود

 3 نگین تمسکی 8345284559 روزانه 83 دکتر بهبود

 1 پگاه جمشیدی 8345284558 روزانه 83 دکتر بهبود

 0 فرزانه خداانصاف 8345284545 روزانه 83 دکتر بهبود

 9 مینا رجبیان 8345284543 روزانه 83 دکتر بهبود

 9 فاطمه بگرضایی 8345284500 روزانه 83 دکتر بهبود

 9 نرگس فطرس 8345284523 روزانه 83 دکتر بهبود

 8 شهال کشتمند 8345284529 روزانه 83 دکتر بهبود

 45 مهین محمدی قجر 8345284529 روزانه 83 دکتر بهبود

 44 غزل محمودی 8345284529 روزانه 83 دکتر بهبود

 42 فرزانه مرادی 8345284528 روزانه 83 دکتر بهبود

 43 کند بی معزز بیسرگل  8345284534 روزانه 83 دکتر بهبود

 41 سارا میالد 8345284533 روزانه 83 دکتر بهبود

 40 هانیه نوخاصی 8345284539 روزانه 83 دکتر بهبود

 49 فر شیدا مرادی 8345284519 روزانه 83 دکتر بهبود

 49 محدثه قیطاسی 8245028590 82 دکتر بهبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر محسن شهالیی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 پوریا احمدی 8345284553 روزانه 83 دکتر شهالیی

 2 هادی غالمی 8345284525  روزانه 83  دکتر شهالیی

 3 پدرام نادری 8345284531  روزانه 83  دکتر شهالیی

 1  رسول خسروی  8040528543  80  دکتر شهالیی

 0  روژان نجفی گراویانی  8040528515  80  شهالییدکتر 

 9  بشرا هاشمی  8040528513  80  دکتر شهالیی

 9 اسرا ویسی 8040528511  80  دکتر شهالیی

 9  فاطمه طالبی انارکی  80405284554  80  دکتر شهالیی

 8  فاطمه دارابی  80405284552  80  دکتر شهالیی

 45  علی حسن کاویار  8040528519  80  دکتر شهالیی

 44 فردین فیضی 8040528510  80  دکتر شهالیی

 42  سارا ادهمی باجگیران  8048591554  80  دکتر شهالیی

 43  مریم آریایی نیا  8048591552  80  دکتر شهالیی

 41  ماریه اسکندری  8048591553  80  دکتر شهالیی

 40  رضوان ایزدی  8048591551  80  دکتر شهالیی

 49 حانیه بازگیریان 8048591550  80  دکتر شهالیی

 49  صادق بازوند  8048591559  80  دکتر شهالیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر مهسا راسخیان

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 احمدپور هرسینییاسمن  8140528554  81 دکتر راسخیان

 2  چوکانلو مهدی احمدزاده  8140528552  81  دکتر راسخیان

 3  مهسا ارجمندی  8140528553  81  دکتر راسخیان

 1 محمد استرکی 8140528551 8  81  دکتر راسخیان

 0  هانیه امجدیان 8140528550 81 دکتر راسخیان

 9  پناه ایرانامین   8140528559  81  دکتر راسخیان

 9  گالله بابائی  8140528559  81  دکتر راسخیان

 9  ملیحه باقری قمی  8140528558  81  دکتر راسخیان

 8  ریحانه بختیاری  8140528545  81  دکتر راسخیان

 45  شیوا براتیان  8140528544  81  دکتر راسخیان

 44 سامان برزگر 8140528542 81 دکتر راسخیان

 42  اشکان برفر  8140528543  81  راسخیان دکتر

 43  نسا بهروزی  8140528541  81  دکتر راسخیان

 41  عمر بهمنی  8140528540  81  دکتر راسخیان

 40  میالد تکش 8140528549 81  دکتر راسخیان

 49  زهرا زندی  8040528521  80  دکتر راسخیان

 49  سنجابیغزل   8040528520  80  دکتر راسخیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر محمد حسین فرزایی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  احسان خالدی  8140528549  81  دکتر فرزایی

 2  زهرا خدارحمی  8140528549  81  دکتر فرزایی

 3 کالم کسری خوش 8140528548  81  دکتر فرزایی

 1  محمدسینا دارابی  8140528519  81  دکتر فرزایی

 0  مهدی رامین  8140528525  81  دکتر فرزایی

 9  سینا رستمی  8140528524  81  دکتر فرزایی

 9  هدی رضائی  8140528522  81  دکتر فرزایی

 9  مریم زندایان  8140528523  81  دکتر فرزایی

 8 رضوان ساعی 8140528521  81  دکتر فرزایی

 45  نسترن شارعی  8140528520  81  دکتر فرزایی

 44  علی شیرزادی 8140528529 81  دکتر فرزایی

 42  زهرا صبور حشکوائی  8140528529  81  دکتر فرزایی

 43  شهریار صبوری  8140528529  81  دکتر فرزایی

 41  مهسا صیدی  8140528528  81  دکتر فرزایی

 40  عاطفه طحانی  8140528535  81  فرزاییدکتر 

 49  فاطمه عافیتی منزه  8040528529  80  دکتر فرزایی

 49 علیرضا عزتی 8040528529  80  دکتر فرزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تحت مشاوره دکتر رضا تحویلیاندانشجویان 

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  سیوان فتاحی  8140528534  81  دکترتحویلیان

 2 دیمن فیضی زاده 8140528532  81  دکترتحویلیان

 3  امیرطاهر قربانی  8140528533  81  دکترتحویلیان

 1  سارا کدیوریان  8140528531  81  دکترتحویلیان

 0  حشمت کرم ویسی  8140528530  81  دکترتحویلیان

 9  پی عاطفه محسنی بندی  8140528539  81 دکترتحویلیان

 9 محمدرضا محقق کشکی 8140528539  81  دکترتحویلیان

 9  ناصر مرادی دهرشی  8140528538  81  دکترتحویلیان

 8  هاشم مرادی  8140528539  81  دکترتحویلیان

 45  حسن مالیی  8140528515  81  دکترتحویلیان

 44  مهتابیهانیه   8140528514  81  دکترتحویلیان

 42  آبادی دانیال نوروزی حسن  8140528512  81  دکترتحویلیان

 43 زینب نوری خلکی 8140528513  81  دکترتحویلیان

 41  نژاد کلخوران محسن نیک  8140528511  81  دکترتحویلیان

 40  اصغر وروانی علی  8140528510  81  دکترتحویلیان

 49  طیبه ویسی  8140528519  81  دکترتحویلیان

 49  علی محمد گلسرخی  8040528529  80  دکترتحویلیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر لیال حسین زاده

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  حمیدرضا اعظمی  8040528554  80  زاده دکتر حسین

 2  پروین افتاده ایل ذوله  8040528552  80  زاده دکتر حسین

 3  عبداله امیدی قیسوندی  8040528553  80  زاده دکتر حسین

 1  سامان برزگر فرد  8040528551  80  زاده دکتر حسین

 0  علیرضا پرورش  8040528550  80  زاده دکتر حسین

 9 شادمان پور فرضی 8040528559  80  زاده دکتر حسین

 9  لو علی تقی پور ولی  8040528559  80  زاده دکتر حسین

 9  مبینا توفان  8040528559  80  زاده دکتر حسین

 8  حمزه چاوشی  8040528558 80  زاده دکتر حسین

 45  خانی طنین حسین  8040528545  80  زاده دکتر حسین

 44  سیدمحمدامید حسینی  8040528544  80  زاده دکتر حسین

 42 نیکتا خجسته 8040528542  80  زاده دکتر حسین

 43  مینا دارابی قاسمی  8040528541  80  زاده دکتر حسین

 41  سما درگاه پور باروق  8040528540  80  زاده دکتر حسین

 40  یاری حدیث دولت  8040528549  80  زاده دکتر حسین

 49  پور زینب راستین  8040528549  80  زاده دکتر حسین

 49  محمدحسین رجایی  8040528549  80  زاده حسیندکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آبادی علیرضا علیدانشجویان تحت مشاوره دکتر 

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 احسان اسکندری 8545028550 روزانه 85 آبادی دکتر علی

 2 اسمعیل طجریاسماعیل  8545028559 روزانه 85 آبادی دکتر علی

 3 مریم افضلی 8545028559 روزانه 85 آبادی دکتر علی

 1 شاهی امیر تخت 8545028542 روزانه 85 آبادی دکتر علی

 آبادی دکتر علی

  

 0 صدف ترابی 8545028543 روزانه 85

 9 اندیش آزیتا حق 8545028549 روزانه 85  آبادی دکتر علی

 9 نژاد مصطفی دارابی 8545028548 روزانه 85  آبادی دکتر علی

 9 سعیده منصوری  8048591522  80  آبادی دکتر علی

 8  سرخی سارا مهیاری ده  8048591523  80  آبادی دکتر علی

 45  سیدآرش میرزایی  8048591521  80  آبادی دکتر علی

 44 زهره نوراللهی 8048591520  80  آبادی دکتر علی

 42  اکرم یارمحمدی  8048591529  80  آبادی دکتر علی

 43 یگانه ضمیرپاک 89458591544 89 آبادی دکتر علی

 41 هلیاعلیزاده 89458591542 89 آبادی دکتر علی

 40 سحر فتحی 89458591543 89 آبادی دکتر علی

 49 محمدمعین فرنیا 89458591541 89 آبادی دکتر علی

 49 انوشهمدیا  89458591554 89 آبادی دکتر علی

 49 میالد اورج زاده 89458591552 89 آبادی دکتر علی

 48 سمیه بابایی 89458591553 89 آبادی دکتر علی

 25 سمیرا بابایی 89458591551 89 آبادی دکتر علی

 24 رعنا مروج 89458591540 89 آبادی دکتر علی

 22 آتوسا مهدوی 894585913554 89 آبادی دکتر علی

 23 مسعود حسینی 89485913554 89 آبادی علیدکتر 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر شهال میرزایی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

  مرضیه سرودلیر  8545028521  روزانه 85  دکتر میرزایی
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 2  ویدا شربتی  8545028529  روزانه 85  دکتر میرزایی

 3  مریم عباسی  8545028535  روزانه 85  میرزاییدکتر 

 1  احسان غفوریان  8545028532  روزانه 85  دکتر میرزایی

 0  زاده صدف فیاض  8040528528  80  دکتر میرزایی

 9  وند فاطمه قبادی بیگ  8040528535  80  دکتر میرزایی

 9  سلیمان کاله 8040528534 80  دکتر میرزایی

 9  احمد کرمی  8040528532  80  میرزاییدکتر 

 8  اسماعیل کندی کرمی  8040528533  80  دکتر میرزایی

 45  محمد مهدی گراوندی  8040528531  80  دکتر میرزایی

 44  اسما محمدی  8040528530  80  دکتر میرزایی

 42 دنیا جهانگرد 89458591550 89 دکتر میرزایی

 43 زهرا جوزی 89458591559 89 دکتر میرزایی

 41 علی خلجی 89458591559 89 دکتر میرزایی

  سمیرا رستمی 89458591559 89 دکتر میرزایی

  پریسا رضاپور 89458591558 89 دکتر میرزایی

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشجویان تحت مشاوره دکتر هادی ادیبی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  شبنم میرزایی  8545028458  روزانه 85  دکتر ادیبی

 2  کژال امیری  8445028551  روزانه 84  دکتر ادیبی

 3  زاده مینا باقری  8445028559  روزانه 84  دکتر ادیبی

 1  شاداب برزویی  8445028558  روزانه 84  دکتر ادیبی

 0  دنیا برفر  8445028545  روزانه 84  دکتر ادیبی

 9 زاده رضوان بهشتی 8445028544  روزانه 84  دکتر ادیبی

 9  پریسا ثریا آسا  8445028543  روزانه 84  دکتر ادیبی

 9  منصوره جمالی  8445028549  روزانه 84  دکتر ادیبی

 8  یزدی محمدمهدی حسن  8445028549  روزانه 84  دکتر ادیبی

 45  نظری نورولهشاهین   8040528514  80  دکتر ادیبی

 44  بندی فواد نقش  8040528512  80  دکتر ادیبی

 42 ملیکا وکیلی 894505284 89  دکتر ادیبی

 43 سیدعرفان سجادی 89450528544 89  دکتر ادیبی

 41 علی سرخوندی 89450528542 89  دکتر ادیبی

 40 محدثه سلطانی 89450528543 89  دکتر ادیبی

 49 ملیکا صالحیان 89450528541 89  دکتر ادیبی

 49 سمانه صدیقی  89450528540 89  دکتر ادیبی

 49 رامین عزیزی 89450528549 89  دکتر ادیبی

 48 بهناز عظیمی 89450528549 89  دکتر ادیبی

 25 محمدحسین الفتی 89450528554 89  دکتر ادیبی

 24 مریم محمدی 89450528548 89  دکتر ادیبی

 22 حسنی باقری 89450528552 89  ادیبیدکتر 

 23 زانیار مرادی 89450528525 89  دکتر ادیبی

 21 الناز مرادی 89450528524 89  دکتر ادیبی

 20 وحید مرادی 89450528522 89  دکتر ادیبی

 29 ماهک تدبیری 89450528553 89  دکتر ادیبی

 29 هانیه جلیلیان 89450528551 89  دکتر ادیبی

 29 نیلوفرمیرزایی مقدم 89450528523 89  دکتر ادیبی

 



 

 امیر کیانیدانشجویان تحت مشاوره دکتر 

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  بینی فائزه حیات 8445028548 روزانه 84  دکتر کیانی

 2  شادی حیدری نیک  8445028525  روزانه 84  دکتر کیانی

 1  آدینه خدادوست  8445028522 روزانه 84 دکتر کیانی

 0  مازیار خزعلی  8445028523  روزانه 84  دکتر کیانی

 9  موسوی  زمانی السادات    حسنی  8445028520  روزانه 84  دکتر کیانی

 9  شادی سلمانی  8445028529  روزانه 84  دکتر کیانی

 9 علی طهماسبی 8445028535  روزانه 84  دکتر کیانی

 8  الهام عابدی حورانی  8445028534  روزانه 84  دکتر کیانی

 45  سرور عزیزیان  8445028532  روزانه 84  دکتر کیانی

 44  فاطمه مرادی  8040528539  80  دکتر کیانی

 42 کیمیا همت زاد گیالن  89 دکتر کیانی

 43 بهنام روغنی  89 دکتر کیانی

 41 هدیه آزادی  89 دکتر کیانی

 40 سعید حیاتی  89 دکتر کیانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نیا دانشجویان تحت مشاوره دکتر یلدا شکوهی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  کریم کمری  8445028539  روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 2  محمدیعبداهلل  8445028515 روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 3  فرشاد میرزایی  8445028519  روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 1  پیمان میرکی  8445028518  روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 0  آبادی مریم نظام  8445028505  روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 9  زاده سجاد نقی  8445028504  روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 9 نژاد صدرا یوسفی 8445028501  روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 9  حسین خسروی  8445028592  روزانه 84  نیا دکتر شکوهی

 8 سهند نجفی 89450528529 89  نیا دکتر شکوهی

 45 علی وزیری 89450528529 89  نیا دکتر شکوهی

 44 آزاد ولدبیگی 89450528550 89  نیا دکتر شکوهی

 42 شکیبا صادقی مقدم 89450528550 89  نیا دکتر شکوهی

 43 سیدشهریار حسینی 89450528559 89  نیا دکتر شکوهی

 41 مسعود حشمتی 89450528559 89  نیا دکتر شکوهی

 40 مائده حیدری 89450528559 89  نیا دکتر شکوهی

 49 زهرا درابی 89450528559 89  نیا دکتر شکوهی

 49 محمد رحیمی 89450528558 89  نیا دکتر شکوهی

 49 محمدنوید زارعی 89450528545 89  نیا دکتر شکوهی

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر دادگر

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  کوثرالسادات ابراهیمی 8948591554 پردیس 89  دکتر دادگر

 2  سید محدثه موسوی  8948591549  پردیس 89  دکتر دادگر

 3  محمدجواد ناصری  8948591548  پردیس 89  دکتر دادگر

 1  نگین نجفی  8948591525  پردیس 89  دکتر دادگر

 0 رضا هاتفی افشار 8948591524  پردیس 89  دکتر دادگر

 9  متین بدربانی  8941591551 پردیس 89  دکتر دادگر

 9  تارا بیرانوند  8948591550  پردیس 89  دکتر دادگر

 9  سیده زهرا حسینی  8948591559  پردیس 89  دکتر دادگر

 8  سونا حمیدی 8941591559 پردیس 89  دکتر دادگر

 45  زهرا خسروی  8948591559  پردیس 89  دکتر دادگر

 44  معین ولدی  8948591522  پردیس 89  دکتر دادگر

 42 یوسفی احسن 8948591523  پردیس 89  دکتر دادگر

 43  مهشید حیاتی  89458591554  پردیس 89  دکتر دادگر

 41  عارفه رضوان فر  89458591552  پردیس 89  دکتر دادگر

 40  محمد آریایی نژاد  8948591552  پردیس 89  دکتر دادگر

 49  محمدسعید اکبری  8948991553  پردیس 89  دکتر دادگر

 49  شبنم رضایی  8948591558  پردیس 89  دکتر دادگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لیدا شجاعیدانشجویان تحت مشاوره دکتر 

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  محمدجواد محمدی  8940528529  روزانه 89 دکتر شجاعی

 2  حمیدرضا مرادی  8940528529  روزانه 89  دکتر شجاعی

 3  اشکان مرادی 8940528529 روزانه 89  دکتر شجاعی

 1 نادر مرادی  8940528528  روزانه 89  دکتر شجاعی

 0  زهره مرادی مهکی  8940528535  روزانه 89  دکتر شجاعی

 9  پیام مفاخری  8940528534  روزانه 89  دکتر شجاعی

 9  پریسا مهدوی  8940528532  روزانه 89  دکتر شجاعی

 9  کامبیز میرانی  8940528533  روزانه 89  دکتر شجاعی

 8  کیمیا نوشن کیا  8940528530  روزانه 89  دکتر شجاعی

 45  کیانا انبوه گل  8940528551  روزانه 89  دکتر شجاعی

 42  محمد پرویزی  8940528559  روزانه 89  دکتر شجاعی

 43  مهسا جمشیدی  8940528559  روزانه 89  دکتر شجاعی

 41  سیده زهرا حسینی  8940528559  روزانه 89  شجاعیدکتر 

 40  حدیث خدری  8940528558  روزانه 89 دکتر شجاعی

 49  عادل خدری  8940528545  روزانه 89  دکتر شجاعی

 49  امیرحسین وثوقی  8940528539  روزانه 89  دکتر شجاعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر شیری

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی مشاوراستاد 

     

 2  سارا کاظمی افراکتی  8245028521  روزانه 82  دکتر شیری

 3 پور سمیرا کامران 8245028520  روزانه 82  دکتر شیری

 1  اسرا کریمی  8245028529  روزانه 82  دکتر شیری

 0  کریمی مسعود  8245028529  روزانه 82  دکتر شیری

 9  فراز مانوسیان میاندواب  8245028532  روزانه 82  دکتر شیری

 9 حسین مظهری 8245028539  روزانه 82  دکتر شیری

 9  سمیرا فوالدی  8225891530  پردیس 82  دکتر شیری

 8  فرنیا قنبرویسی  8225891539  پردیس 82  دکتر شیری

 45  بیان قنبری  8225891539  پردیس 82  دکتر شیری

 44  ایمان گدازی لنگرودی  8225891539  پردیس 82  دکتر شیری

 42  مریم ملکشاهی  8225891538  پردیس 82  دکتر شیری

 43  یسنا ملکشاهی  8225891515  پردیس 82  دکتر شیری

 41  فاطمه ملکی  8225891514  پردیس 82  دکتر شیری

 40  مهال منصوریان  8225891512  پردیس 82  دکتر شیری

 49  مهسا مینادی  8225891513  پردیس 82  دکتر شیری

 49 تبار سما نادری 8225891511 پردیس 82  دکتر شیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خواه دانشجویان تحت مشاوره دکتر درخشان

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  سعید محمدی  8345910524  پردیس 83 خواه درخشان دکتر

 2  نسا معظمی  8345910523  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 3  فاطمه نریمانی  8345910521  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 1 مقداد نوخاصی 8345910520  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 0  ندا نوریان  8345910529  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 9  کوثر یزدانی  8345910529  پردیس 83  خواه درخشاندکتر 

 9  محمد فرزندوی  8345910529  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 9  شادی طاهری  8345910528  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 8  دل آرام احسانی  8345910535  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 45 مهدیه شمشادی 8345910534  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 44  ویانا نظری  8345910532  پردیس 83  خواه دکتر درخشان

 42  آذر مالیی  8040528539  80  خواه دکتر درخشان

 43  مبین منوچهری  8040528539  80  خواه دکتر درخشان

 41  میراحمدیژنیو  8040528538 80  خواه دکتر درخشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر مهدی مجرب

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  شیما اسفندیاری  8225891554  پردیس 82  دکتر مجرب

 2  لیال الماسی  8225891552  پردیس 82  دکتر مجرب

 3  محمداحسان الهی  8225891553  پردیس 82  دکتر مجرب

 1  اسرا امانی  8225891551  پردیس 82  دکتر مجرب

 0 رضوان امیرخانی 8225891550  پردیس 82  دکتر مجرب

 9  سپیده بیداد  8225891559  پردیس 82  دکتر مجرب

 9  سیده کانی جاودان  8225891559  پردیس 82  دکتر مجرب

 9  صفورا جعفریان  8225891558  پردیس 82  دکتر مجرب

 8  مهسا چراغی  8225891545  پردیس 82  دکتر مجرب

 45 شهره حسامی 8225891544  پردیس 82  دکتر مجرب

 44  محمدمهدی حسینی  8225891542  پردیس 82  دکتر مجرب

 42  حمیدرضا حیدری  8225891543  پردیس 82  دکتر مجرب

 43  اکبری راحله خانی علی  8225891541  پردیس 82  دکتر مجرب

 41  نرگس خسروی  8225891540  پردیس 82  دکتر مجرب

 40  هانیه دلفانی  8225891549 پردیس 82  دکتر مجرب

 49  میالد کیارستمی  8225891549  پردیس 82  دکتر مجرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 غالمرضا بهرامیدانشجویان تحت مشاوره دکتر 

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  یاسمن زرپوش 8940528542 روزانه 89  بهرامیدکتر 

 2  محمدامین فتاحی  8940528538  روزانه 89  دکتر بهرامی

 3  هوشمند قادری  8940528549  روزانه 89  دکتر بهرامی

 1  فاطمه قدمی  8940528549  روزانه 89  دکتر بهرامی

 0  ندا کاری خامنه  8940528548  روزانه 89  دکتر بهرامی

 9 محمد کرمی 8940528525  روزانه 89 دکتر بهرامی

 9  کسری کرمی  8940528524  روزانه 89  دکتر بهرامی

 9  لیال کوشکی  8940528522  روزانه 89  دکتر بهرامی

 8  پریسا صیقی  8940528515  روزانه 89  دکتر بهرامی

 45  عاطفه عزیزی  8940528514  روزانه 89  دکتر بهرامی

 44  کلثوم مجیدزاده  8940528523  روزانه 89  دکتر بهرامی

 43 آرزو محمدی 8940528520  روزانه 89  دکتر بهرامی

 41  فاطمه عباسی دستجردی  8940528543  روزانه 89  دکتر بهرامی

 40  صدف عبدیان  8940528541  روزانه 89  دکتر بهرامی

 49  سید دریا علوی  8940528540 روزانه 89  دکتر بهرامی

 49  آرینا فتحی  8940528549  روزانه 89  دکتر بهرامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر علی فتاحی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  روناک رشیدی  8225891549  پردیس 82  دکتر فتاحی

 2  مریم رشیدی  8225891548  پردیس 82  دکتر فتاحی

 3 حدیث زرافشانی 8225891525  پردیس 82  دکتر فتاحی

 1  پریا زمانی محمدآبادی  8225891524  پردیس 82  دکتر فتاحی

 0  الدینی فروزان زین  8225891522  پردیس 82  دکتر فتاحی

 9  امیر سهیلی  8225891523  پردیس 82  دکتر فتاحی

 9  مریم شفیعی  8225891521  پردیس 82  دکتر فتاحی

 9  نیلوفر شفیعی  8225891520  پردیس 82  دکتر فتاحی

 8  ساناز صادقی  8225891529  پردیس 82  دکتر فتاحی

 45 محمدبصیر صلواتی 8225891529  پردیس 82  دکتر فتاحی

 44  سحر صیادنیا  8225891529  پردیس 82  دکتر فتاحی

 42  سوگند صیادنیا  8225891528  پردیس 82  دکتر فتاحی

 43  نگار طهماسبی  8225891535  پردیس 82  دکتر فتاحی

 41  نژاد سیده حنانه عالی  8225891534  پردیس 82  دکتر فتاحی

 40  پور ویژنان سارا علی  8225891532  پردیس 82  دکتر فتاحی

 49 آیدین علیخانی 8225891533  پردیس 82  دکتر فتاحی

 49  اللهی مقدم امیرمسعود فرج  8225891531  پردیس 82  دکتر فتاحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ناصریدانشجویان تحت مشاوره دکتر 

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  شیما باریجانی  8048591529  80  دکتر شهبازی

 2  فالحتیمرجان   80485913554  80  دکتر شهبازی

 3  علی سلیمی 8948591545 پردیس 89  دکتر شهبازی

 1  محمد شمس ابراهیمی  8948591544  پردیس 89  دکتر شهبازی

 0 محسن صادقی 8948591542  پردیس 89 دکتر شهبازی

 9  مصیب صادقی  8948591541  پردیس 89  دکتر شهبازی

 9  فیلیالهام   8948591540  پردیس 89  دکتر شهبازی

 9  ناز کافی پری  8948591549  پردیس 89  دکتر شهبازی

 8  نارین محمدی  8948591549  پردیس 89  دکتر شهبازی

 45  پور سما علی  8948591549  پردیس 89  دکتر شهبازی

 44  مصطفی یارمحمدی  8940528539 روزانه 89 دکتر شهبازی

 42  مهدی آزادی بدربانی  8940528554  روزانه 89  دکتر شهبازی

 43  یاری علی اله  8940528552  روزانه 89  دکتر شهبازی

 41  مینا رضایی  8940528544  روزانه 89  دکتر شهبازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر رضا خدارحمی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  پور مهسا هواسی  8225891510  پردیس 82  دکتر خدارحمی

 2  سمیرا محمدی  8225891519  پردیس 82  دکتر خدارحمی

 3  دریا اختیاری  8345910554  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 1  راد محمد بابایی  8345910553  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 0  فاطمه بهرامی فریادرس  8345910551  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 9 آرمان بهمنی 8345910550  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 9  سیما پرنیا  8345910559  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 9  محمد پژوهی  8345910559  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 8  امیرشایان جلیلیان  8345910558  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 45  حریری بوکانیالهام   8345910545  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 44  همایون دادستان  8345910544  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 42  سبا شایگان  8345910541  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 43 محمدصابر عزیزی 8345910549  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 41  محمد عزیزی  8345910549  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 40  علی محمدی قره چبوق  8345910549  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 49  زهرا فرهنگی  8345910548  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 49  امیر کمری یکدانگی  8345910525  پردیس 83  دکتر خدارحمی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر الهام ارکان

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4 هیا مرادی قیسوندیم 8345284535 روزانه 83 دکتر ارکان

 2 پور حدیث نیک 8345284538 روزانه 83 دکتر ارکان

 3 نگار بختیاری 8048591559  80  دکتر ارکان

 1  سونیا بهرامی واال  8048591559  80  دکتر ارکان

 0  ساالر پرستار  8048591558  80  دکتر ارکان

 9  مهنا حق بین  8048591545  80  دکتر ارکان

 9  فاطمه خزایی پول  8048591544  80  دکتر ارکان

 9  آنیتا دارابی  8048591542  80  دکتر ارکان

 8  خانی ندا رستم  8048591543  80  دکتر ارکان

 45 کیمیا زمانی 8048591541 80  دکتر ارکان

 44  محدثه شامحمدی  8048591540  80  دکتر ارکان

 42  مریم صفری  8048591549  80  دکتر ارکان

 43  مریم صفری  8048591549  80  دکتر ارکان

 41  یاسر غالمی  8048591549 80  دکتر ارکان

 40  سینا کرانی  8048591548  80 دکتر ارکان

 49 مائده محبی نژاد وطن  8048591525  80  دکتر ارکان

 49 شاهی احمدرضا ملک 8048591524  80  دکتر ارکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان تحت مشاوره دکتر فرود شهبازی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی ورودی استاد مشاور

 4  عرفان ابراهیمی  8128591554 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 2  عرفان غالمی کنشتی  8128591548 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 3  مائده تحویلیان  8128591534 پردیس81  شهبازیدکتر فرود 

 1  محمد رضا اسماعیل زاده  8128591551 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 0  صدف باقری  8128591559 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 9  مهسا حسینی  8128591543 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 9  مروارید ضیمران  8128591549 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 9  میثم دهقان  8128591540 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 8  ثمین بنی عامریان  8128591558 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 45  حدیث جفاکش دوابی  8128591544 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 44  عطا چیت ساز  8128591542 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 42  حورا اکبری  8128591559 پردیس81  شهبازیدکتر فرود 

 43  فائزه کریم پور  8128591524 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 41  پونه محبوب  8128591523 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 40  یحیی مرادی  8128591521 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 49  منصوری بیدکانیحدیث  8128591520 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 49  مینا میرزایی  8128591529 پردیس81 دکتر فرود شهبازی

 49 سارا نظری 8128591529  پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 48 سارا تقوی 8128591545 پردیس81 دکتر فرود شهبازی

 25 سپهر دادستان 8128591541 پردیس81 دکتر فرود شهبازی

 24 پریسا یاحقی 8128591528 پردیس81  دکتر فرود شهبازی

 

 

 

 

 


