ردیف نام و نام خانوادگی
سنا قمبري
1
بهینا زارع زاده
2
زهرا تهمتن
3
محمد فرهادي هفشجاني
4
زینب میناخانلو
5
نگین بهرامي منفرد
6
عادل نوروزي
7
 15علیرضا بهرامي
 16معصومه اسكندري فر
 17یاسمن سلیماني
 18سمیرا داربیدي
 19ریحانه جوهري فروشاني
 20امیرمهدي قائدرحمتي
 21مهیار بیات
 25فاطمه پوراقبال
 26علیرضا اهنگران
 27رویا كلیچ
 28سمانه تاج آبادی فراهانی
 29امیر معصومي
 30ارش ذاكر
 31ایدا بهروزپور
 33شبنم فیض بشي پور
 34نازنین ماوائي
 35علي بیات
 36کاوان فتاحي
 37محدثه شاهمرادي
 39روناك نصیري
 40ایدا صفري
 41زینب فالح
 42سیده زهرا حسیني
 43مهدي منصوري
 51سمیرا صفري نجف ابادي
 52رضا نظري
 53علي بیات
 54محمدرضا اصفهاني نژاد
 55حسین طهماسبي
 56محمد جعفري
 57محمد یحیائي
 58صبا تركاشوند
 59سیده حدیث سلطانمحمدي
 60امیرحسین مهدي
 61پریا محمودي كوهي
 62مبین صارمي
 63پریناز فرامرزي
 64محمد تیموري
 65سیدامیرحسین تیموري سندسي

شماره کاربری
9611521034
9711521033
9811521011
9711521052
9711521071
9811521009
9911521063
9711343014
9811343005
9722343010
9811343026
9811343016
9811343045
9711343015
9911432013
9811432007
9811432037
9911431005
9811432040
9811432018
9911432011
9811402048
9811402054
9912402008
9911402040
9911402032
9712618009
9911618017
9711618015
9811618005
9811618020
9711514038
9611514061
9611514007
9611514002
9711514041
9811263006
9711263022
9711263008
9711263014
9811263019
9811263017
9811171033
9911171043
9812171003
9811171017

نام مجموعه
انیاک
انیاک
انیاک
انیاک
انیاک
انیاک
انیاک
جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
روان شناسی
روان شناسی
روان شناسی
روان شناسی
روان شناسی
روان شناسی
روان شناسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
خاک شناسی
خاک شناسی
خاک شناسی
خاک شناسی
خاک شناسی
کرونا
کرونا
کرونا
کرونا
کرونا
شیالت
شیالت
شیالت
شیالت
شیالت
شیالت
معدن
معدن
معدن
معدن

صالحیت

اصلی
علی البدل

اصلی
علی البدل

اصلی
علی البدل

اصلی

اصلی

اصلی

اصلی
علی البدل

اصلی

66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116

محمدابراهیم توحیدیان
مینا میاهي
الهام شاهپوري
حامد رضایي
نرگس رضایي
رقیه محمدي حصاري
امیرحسین عباسي
مستانه یوسفي
محمد صداقت پور
مهدي سلگي
مریم سلیمي
شبنم احمدي نژاد
سپیده سیاوشي
حسین خدابخشي
محمد نعمتي
میالد مرادي
فاطمه قاسمي
غالمرضا زنگنه
ثنا محمدي
علي رضا زند
یگانه فرهادتوسكي
سیده فاطمه موسوي
علي ولي زاده
هما حافظي
محمدعارف عظیمي
راحله رستمي مساواتي
فرنوش حسیني
نیلوفر منظري
سحر شجاعي
كوثر مالئي كمشچه
هدي پروین
ارمان شفیع پور
زهرا نعمتي
مشكات طاهري
محمدمهدي تركمان
مهرناز قمري
امیرمحمد حسني
نگین شهبازي
الهام ابراهیمي فرد
کیارش صادقي
فاطمه دامن باغ
مهسا قاضي خاني
سیدسروش گنجي
مهدي غیاثي پیركاشاني
محدثه تربتي
نرگس کیاني سلمي
مهدي كاكاوند

9811171014
9711329003
9711325002
9511328002
9811325001
9611325001
9711324023
9711335081
9711337043
9811335039
9812338006
9811338001
9811337028
9711264004
9711264020
9711264019
9811264015
9711264010
9812636021
9712636008
9711636010
9811636021
9621633011
9911113013
9711113049
9911113023
9711113019
9711113064
9711113039
9811113054
9711241006
9622241003
9711241019
9812241008
9811241003
9811441049
9911441067
9811441025
9911441002
9911441037
9711441028
9621441009
9711451049
9711451040
9911451017
9911406015
9812451017

معدن
خیام
خیام
خیام
خیام
خیام
خیام
زیست شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی
مهندسی طبیعت
مهندسی طبیعت
مهندسی طبیعت
مهندسی طبیعت
مهندسی طبیعت
علوم دامی
علوم دامی
علوم دامی
علوم دامی
علوم دامی
هورنو
هورنو
هورنو
هورنو
هورنو
هورنو
هورنو
محیط زیست
محیط زیست
محیط زیست
محیط زیست
محیط زیست
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
حقوق
علوم تربیتی
علوم تربیتی
علوم تربیتی
علوم تربیتی
علوم تربیتی

اصلی

اصلی
علی البدل

اصلی
علی البدل

اصلی

اصلی

اصلی
علی البدل

اصلی

اصلی
علی البدل

اصلی

117
118
120
121
122
123
124
125
126
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
157
158
159
160
161
162
163
166
167
168
169
170
156
173
174

فائزه موحدي
سعیده كوكبیان
محمدرضا مقدسي
علیرضا علي قارداشي
محمد سپهوند
متین عبدالملكي
ارش شیرشاهي
زهرا عسكري ندرابادي
مهناز حیات غیبي بلداجي
محمدحسین زرددندان
مینا ناظمي
محمدجواد داداشي
محمد رضا بنازاده
سیدعلي موسوي
رضا مهمدموسي
امیرحسین محبي
سمانه غالمي
رامین احمدي
حسن خانجاني
امیر جوکار
محمد بابالوئي
فاطمه رضي اورزماني
مبینا راعي
مبینا تیموري
نازنین بلغند
نازنین حبیبي شیخ احمد
محمدمهدي مهري
امیررضا محمدیان قمي
مسعود معصومیان
پارسا كرم كریمي
محمد علي جعفري كورزه
محمدمهدي اماني
محدثه سادات نقیبي
میثم توكلي
مریم حجتي نجف ابادي
فرشته فالحي
پویا کرمي
امیرمحمد مرادي
علیرضا شیخي مهرابادي
مهرناز اسمعیل وندي لوائي
زینب حیدري
هنگامه فالحان
مهدي برخورداري
سیدلفته فردزاده
مینا شاكر
سیدمهدی موسوی
محمدرضا چهاردولي

9711451057
9711451068
9621356055
9711356047
9711356039
9811356039
9711356045
9711356046
9621303004
9711236012
9711236021
9711236008
9711236003
9712236019
9621118029
9621118058
9922118019
9811118001
9711118022
9911118016
9811118006
9811206011
9811206009
9821206025
9911206003
9911206009
9711161068
9711161064
9711161067
9711161057
9811161030
9711161005
9711124094
9711124027
9711124031
9912124032
9911124042
9711124083
9911124027
9711343006
9711356022
9911343041
9811124006
9921339018
9711335035
9911161055
9821636028

علوم تربیتی
علوم تربیتی
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
زراعت و اصالح نباتات
زراعت و اصالح نباتات
زراعت و اصالح نباتات
زراعت و اصالح نباتات
زراعت و اصالح نباتات
عمران
عمران
عمران
عمران
عمران
عمران
عمران
فضای سبز
فضای سبز
فضای سبز
فضای سبز
فضای سبز
تلرانس
تلرانس
تلرانس
تلرانس
تلرانس
تلرانس
متالورژی
متالورژی
متالورژی
متالورژی
متالورژی
متالورژی
متالورژی
نانو
نانو
نانو
نانو
نانو
نوآوری و کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی

علی البدل

اصلی
علی البدل

اصلی

اصلی
علی البدل

اصلی

اصلی
علی البدل

اصلی
علی البدل

اصلی
یک نفر باید
اضافه شود
جهت تشکیل
انجمن

 175علیرضا احمدي فرج

9821636029

کارآفرینی

یک نفر باید
اضافه شود
جهت تشکیل
انجمن

