
رشته نام و نام خانوادگی

ریاضیماندانا بیداروند

آمارعلیا رستمی

آموزش زبان انگلیسیمریم سربندی فراهانی

آموزش زبان انگلیسیالناز ختائی

زبان شناسیعطیه کرمی

زبان و ادبیات عربیانتها فیروزی

زبان و ادبیات فارسیکورش سلمان نصر

زبان و ادبیات فارسیمینا باستان

زبان و ادبیات فارسیزهرا صادقی نیا

زبان و ادبیات فارسیمهال السادات حسینی صابر

فلسفه یونان و قرون وسطی-فلسفهسیده پروین میرموسوی

فلسفه و کالم اسالمیالهه کابلی

فلسفه و کالم اسالمیرویا تیز هوش

تکنولوژی آموزشیمیالد آقورن لوئی

تکنولوژی آموزشیمریم هدایتی ورکیانی

روان شناسیرضا کریمی

روان شناسینرگس عطاران

روان شناسیپیمان مام شریفی

روان شناسیسیما عیوضی

روان شناسیاحمدعلی ناجی

روان شناسیپیام ورعی

روان شناسینجمه رضاداد

روان شناسیسیده منصوره حکاک قزوینی

روان شناسیفاطمه اخوان عبیری

روان شناسیپریسا شریفی

روان شناسیمریم بخشی

روان شناسیحسین مصباح

روان شناسی تربیتیزهرا قلمی

روان شناسی تربیتیمهبد فدائی فوالدی

روان شناسی تربیتیحمیدرضا جوکار 

روان شناسی تربیتیزهرا سهرابی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنائیحانیه محمد اسمعیل بیگی



روان شناسی و آموزش کودکان استثنائینیکتا مقصودلو

مدیریت آموزشیفائزه مهدوی پور

مدیریت آموزشییسرا پناه

مشاورهمیالد سعیدی

مشاورهفاطمه آذربادکان

مشاورهریحانه رضاپور فریدیان

مشاورهالهه ذبیحی جاللی زواره

مشاورهالهه قنبریان

مشاورهفاطمه شفیعی 

مشاورهجواد چنگی آشتیانی

مشاورهمصطفی قالوند

مشاورهشادی فطوره چی

مشاورهراضیه کاربخش راوری

مدیریت ورزشیمریم امینی

مدیریت ورزشیپریسا ساریخانی

مدیریت ورزشیزهرا ملکی رودپشتی

حقوق بین الملل عمومیسیده عاطفه قدیری نژاد

حقوق بین الملل عمومیزهره شفیعی

حقوق جزا و جرم شناسیعلی مال بیگی

حقوق عمومیشهریار نبوی

حقوق عمومیمهنوش یزدی مقدم

روابط بین المللسمیرا اکبری

روابط بین المللمرتضی حاجی آبادی

روابط بین المللرویا سلیمی

روابط بین المللمریم چاوشی قمی

روابط بین المللحامد حکمت آرا

روابط بین المللمحمدحسن معینی کربکندی

روابط بین المللسارا زارع

جامعه شناسی سیاسی-علوم سیاسیسوسن نوربخش ورنوسفادرانی

جامعه شناسی سیاسی-علوم سیاسیریحانه بهار

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیامیر مالئی مظفری

جامعه شناسی سیاسی-جامعه شناسیحسین کمالوند

جامعه شناسی سیاسی-جامعه شناسیگالویژ صادقی



رفاه اجتماعیزهرا حمیدی سوها

علوم ارتباطاتنوشین مجلسی

علوم ارتباطاتحسین باقری

علوم ارتباطاتمختار جعفری

اقتصاد بین الملل-علوم اقتصادیسحر زارع جونقانی

اقتصاد بین الملل-علوم اقتصادیمریم غفور بروجردی

اقتصاد بین الملل-علوم اقتصادیفرشته مرادیان

اقتصاد پولی-علوم اقتصادیصبا رحیمی

اقتصاد پولی-علوم اقتصادیطیبه چمن

اقتصاد پولی-علوم اقتصادیرعنا عباسقلی نژاد اسبقی

حسابدارینیلوفر شاداب شمس آباد

حسابداریروناک داروند

حسابداریحسین جوکار

گردشگریفرشته دوستی گورانسراب

گردشگریمونا معرفی

بانکداری-مالیاکرم سادات ساداتی

بانکداری-مالیمحمدامین خلیلی

بانکداری-مالیفرناز صیفی

بانکداری-مالیمینا صبا

بازاریابی-مدیریت بازرگانیزهره کاظمی

بازاریابی-مدیریت بازرگانیابوالفضل حق وردی زاده دهلق

بازاریابی-مدیریت بازرگانیمهدی بشیر پور

بازاریابی-مدیریت بازرگانیمصطفی زندی نسب

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-مدیریت بازرگانییونس نیکخواه تکمه داش

مدیریت تحقیق و توسعه-مدیریت تکنولوژیمریم خدایاری

مدیریت تحقیق و توسعه-مدیریت تکنولوژیساینا الهیجی

مدیریت تحقیق و توسعه-مدیریت تکنولوژیمحسن قنواتی نژاد

مدیریت تحقیق و توسعه-مدیریت تکنولوژیفرشاد سعیدی

مدیریت تحقیق و توسعه-مدیریت تکنولوژیملیحه امیدوار

مدیریت تحقیق و توسعه-مدیریت تکنولوژیفاطمه مجیری

مدیریت منابع انسانی-مدیریت دولتیپریسا حیدری

مدیریت منابع انسانی-مدیریت دولتیفائزه عبدلی مسینان

مدیریت منابع انسانی-مدیریت دولتیشهال درتومی



تولید و عملیات-مدیریت صنعتیفاطمه علی نسب ایمنی

تولید و عملیات-مدیریت صنعتیفاطمه خواجه 

تولید و عملیات-مدیریت صنعتیحدیث فرازمند

تولید و عملیات-مدیریت صنعتیمیثاق رهبری

تولید و عملیات-مدیریت صنعتیمحمدهاشمی طباطبائی

مدیریت خدمات و توسعه فناوری-مدیریت فناوری اطالعاتمحسن محمودی

مدیریت خدمات و توسعه فناوری-مدیریت فناوری اطالعاتمهدیه توکلی


