
 رديف شماره دانشجويي رشته تحصيلي

تربيتيروانشناسي   99418285 1 
تربيتيروانشناسي   99418209 2 
تربيتيروانشناسي   99418176 3 

 4 99418235 آموزش و بهسازي منابع انساني
 5 99418335 آموزش و بهسازي منابع انساني
 6 99418177 آموزش و بهسازي منابع انساني

 7 99418092 مديريت آموزشي
 8 99418054 مديريت آموزشي
 9 99418066 مديريت آموزشي

 10 99420180 مديريت فناوري اطالعات
 11 99420114 مديريت فناوري اطالعات
 12 99420382 مديريت فناوري اطالعات
 13 99420249 مديريت فناوري اطالعات
 14 99420036 مديريت فناوري اطالعات

سازماني-كارافريني  99420109 15 
سازماني-كارافريني  99420076 16 
سازماني-كارافريني  99420378 17 
سازماني-كارافريني  99420492 18 

كسب و كار جديد-كارافريني  99420191 19 
كسب و كار جديد-كارافريني  99420167 20 
كسب و كار جديد-كارافريني  99420082 21 
كسب و كار جديد-كارافريني  99420475 22 

 23 99420429 حسابداري
 24 99420175 حسابداري
 25 99420105 حسابداري
 26 99420353 حسابداري

 رديف شماره دانشجويي رشته تحصيلي

 27 99417059 روابط بين الملل
 28 99417032 روابط بين الملل
 29 99417235 روابط بين الملل

 30 99417205 علوم سياسي
 31 99417126 علوم سياسي
 32 99417145 علوم سياسي
زلزله -مهندسي عمران   99435119 33 



زلزله -مهندسي عمران    99435145 34 
زلزله -مهندسي عمران   99435182 35 

معماري سيستم هاي -مهندسي كامپيوتر
 36 99443067 كامپيوتري

معماري سيستم هاي -مهندسي كامپيوتر
 37 99443103 كامپيوتري

معماري سيستم هاي -مهندسي كامپيوتر
 38 99443231 كامپيوتري

نرم افزار -مهندسي كامپيوتر   99443060 39 
نرم افزار -مهندسي كامپيوتر   99443169 40 
نرم افزار -مهندسي كامپيوتر   99443051 41 
نرم افزار -مهندسي كامپيوتر   99443158 42 

سيستم هاي الكترونيك  -مهندسي برق 
 43 99442082 ديجيتال

سيستم هاي الكترونيك  -مهندسي برق 
 44 99442149 ديجيتال

الكترونيك قدرت و  -مهندسي برق 
 45 99442219 ماشين هاي الكتريكي

الكترونيك قدرت و  -مهندسي برق 
 46 99442095 ماشين هاي الكتريكي

الكترونيك قدرت و  -مهندسي برق 
هاي الكتريكيماشين   99442445 47 

سيستم هاي قدرت -مهندسي برق   99442247 48 
سيستم هاي قدرت -مهندسي برق   99442262 49 
برنامه ريزي و مديريت  -مهندسي برق 

 50 99442172 سيستم هاي انرژي الكتريكي

برنامه ريزي و مديريت  -مهندسي برق 
 51 99442398 سيستم هاي انرژي الكتريكي

الگوريتم و نظريه محاسبه -كامپيوتر علوم  99422088 52 
الگوريتم و نظريه محاسبه -علوم كامپيوتر  99422082 53 

داده كاوي -علوم كامپيوتر  99422022 54 
داده كاوي -علوم كامپيوتر  99422119 55 


