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 رشته مقطع شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 برنامه ریزی شهری ارشد 80151312179 محمد علیزاده 1

 جامعه شناسی ارشد 8015132578 مسعود نصرآبادی 5

 جامعه شناسی ارشد 8015132111 مهسا فارسونی نژاد 3

 اجتماعی مددکاری کارشناسی 8215152117 باللوجه محمدسجاد محبوبی 2

 جامعه شناسی کارشناسی 82151511137 شایان زمانی نیا 2

 جامعه شناسی کارشناسی 80151511173 سیدامیر امامی 2

 مطالعات جوانان ارشد 80151319175 محمداحسان حقیقیان 0

 اجتماعی پژوهشگری کارشناسی 8215155152 شمیم گل محمدی 9

 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون  کارشناسی 82151517579 حسین زینلی 8

 جامعه شناسی کارشناسی 80151511152 یوسف منصوری 17

 جامعه شناسی کارشناسی 82151511171 کوثر رضایی 11

 جامعه شناسی کارشناسی 80151511152 امیرحسین نفر 15

 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کارشناسی 80151517572 حبیب پور حسین 13

 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کارشناسی 80151517573 سینا بهلولی 12

 مددکاری اجتماعی کارشناسی 8215152153 شکیلا طاحن 12



 دانشجویان عضویت در شورای صنفی واجدین شرایطاسامی 

 "زبان های خارجی و الهیات و معارف اسلامیدانشکده ادبیات فارسی و " 

 رشته مقطع شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 ادبیات فارسی کارشناسی 8215755150 پریسا نصیری 1

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953152 معصومه یحیایی الیزایی 5

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953573 شایان اسلامی 3

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215755110 اکبریزینب  2

 زبانشناسی ارشد 8215730179 علی سلمانی خلیلی 2

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953171 محمد حسین خداییان 2

 مترجمی فرانسه کارشناسی 8215959573 ادریس برجسته 0

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953112 سینا غفاری 9

 فلسفه دین دکتری 80157213173 فلاحمحمد مهدی  8

 فلسفه دین دکتری 80157213171 احسان پورخیری 17

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953172 آرش حسین پور 11

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953117 امیرحسین رزاق نتاج 15

 زبان روسی کارشناسی 80159572119 نفیسه مهردارساران 13

 مترجمی فرانسه کارشناسی 8215959572 حیاتیراضیه  12

 ادبیات عرب کارشناسی 8215752112 فروغ میری 12

 ادبیات عرب کارشناسی 8215752115 زهره گلپایگانی 12

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953117 مروارید ندیمی 10

 ادبیات فارسی کارشناسی 8215755575 سرور جامعی زاده 19

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953175 مهدی امیری 18

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953518 عرفان کرد ناییج 57

 ادبیات انگلیسی کارشناسی 8215953111 یوسف صمیمی 51

 زبان چینی کارشناسی 8215950117 محسن مفیدی چالان 55

 زبان چینی کارشناسی 8215950573 کیارش زارع 53

 ادبیات فارسی کارشناسی 8215755572 نازلی حسین نیا 52

 ادبیات فارسی ارشد 8015732152 فریبرز موذن زاده 52

 ادبیات فارسی ارشد 80157351172 حسان ساکن نویری 52

 ادبیات فارسی کارشناسی 8215755550 ریحانه نعمت الهی 50
 


