
رشتهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

ادبیات فارسیروح الهحسن شاه قلی1

ادبیات فارسیرضامحمد حسین آقابابایی دستجردی2

ادبیات فارسیمحمودامیر حسین جواهریان3

ادبیات فارسیگلعلیقربان ولئیی محمد آبادی4

ادبیات فارسیمحمودمحمد مهدی معلمی5

ادبیات فارسیروح الهمصطفی سعادت درویش6

ادبیات فارسیحسینرضا معارف وند7

ادبیات فارسیاحمدمهدی بدرالدین8

ادبیات فارسیمحموداسماعیل آقائی9

ادبیات فارسیحسینمحمود زینلی علی آبادی10

ادبیات فارسییحییعلی رحمانی جوینانی11

ادبیات فارسیرضااکبر رضوانی دوست12

ادبیات فارسیقدرتفاطمه حسین پور13

ادبیات فارسییدالهفاطمه نکوئیان محمدی14

ادبیات فارسیعباسمریم لطیف15

ادبیات فارسیمحمدراضیه چلوئی16

ادبیات فارسیرضامهدی شیخی زاده17

ادبیات فارسیاحمدرضا صالحی18

ادبیات فارسیعلینرگس کمیجانی بزچلویی19

ادبیات فارسیمسلممریم معصوم زاده20

ادبیات فارسیحسنعلیعفت الف خانی21

ادبیات فارسیحسنزهرا مرادی دهنوی22

ادبیات فارسینجفمریم نجفی مسجد لو23

ادبیات فارسیاصغرزهرا اسماعیلی موخر فردوئی24

ادبیات فارسیجعفرزهرا میزایی چشمه25

ادبیات فارسیحسینفاطمه عربی26

ادبیات فارسینقد علیاعظم بابائی27

ادبیات فارسیرضاربابه عسکری28

ادبیات فارسیعصمت الهزهرا معارف وند29

ادبیات فارسیرضاراضیه رحیمی30

ادبیات فارسیاحمد رضاآمنه شهریور31

ادبیات فارسیغالمرضاحمیده کاویانی32

ادبیات فارسیابراهیمهاجر کشوادیان33

ادبیات فارسیمحمدمعصومه کریمی34

دانشنامه رشته های علوم انسانی



ادبیات فارسیسید علی محمدفاطمه سادات شمس زاده مطلق35

ادبیات فارسیمحمد جعفرطیبه مرادی زیرک36

ادبیات فارسیسید رضازینب سادات چاوشی37

ادبیات فارسیقاسمرقیه ندیری38

ادبیات فارسیحسنفاطمه آقاباقری39

ادبیات فارسیجوادالهام ترابیان40

ادبیات فارسیعلیلیال بابائیان41

ادبیات فارسیحمدالهزهرا سلیمی42

ادبیات فارسیقربان محمدسکینه دلپسندپرتان43

ادبیات فارسیکریمرباب عاقل نهند44

ادبیات فارسیابوالحسنرابعه شعرایی راد45

ادبیات فارسیعلی آقامریم عبدالعالی زاده46

ادبیات فارسیعلی اکبرزهرا زمانی پور47

ادبیات فارسیحسینطیبه رضوانی48

ادبیات فارسیابوالقاسمملیحه آزاد49

ادبیات فارسیسید محمد شریفنرجس سادات رضایی50

ادبیات فارسیمهدیزهرا حیدری51

ادبیات فارسیعلیمریم هادیان52

ادبیات فارسیغالمرضازهرا آشنا53

ادبیات فارسیقربانمریم فخری54

ادبیات فارسیسید داودمنیره سید محمدی یزدی55

ادبیات فارسیمحمد حسینزکیه قاسمی56

ادبیات فارسیعلی اصغرمریم جعفری57

ادبیات فارسیغالمحسنفاطمه زلفی گل58

ادبیات فارسیاحمداعظم کهندانی59

ادبیات فارسیحسنعلیمونساء ریاضی60

ادبیات فارسیمحمد علیزهرا قاسمی61

ادبیات فارسیعباسمرضیه عالقه بند62

ادبیات فارسیعلیزینب علی اکبر لو63

ادبیات فارسیاپیگعلیسکینه رحمتی64

ادبیات فارسیمحمد علیمریم ظهرابی65

ادبیات فارسیعسگر علیزهرا معمائی66

ادبیات فارسیابراهیمفاطمه اشکبوس ویشکائی67

ادبیات فارسیقربانعلیمریم فهیمی68

ادبیات فارسیحسنزهرا باقری کاشانی69



ادبیات فارسیعزیزالهخدیجه حیدری ماربری70

ادبیات فارسیمحمد حسینندا سعادت وند71

ادبیات فارسیحسنمهدیه حیدرزاده عظیمی72

ادبیات فارسیابوالفضلنسرین پاخیده73

معصومه کاظمیان74
محمدطیبه سنائی 

مهر
ادبیات فارسی

ادبیات فارسیاسمعیلزهرا ایمان پور گوراب زرمیخی75

ادبیات فارسیرمضانعلیزینب بیگدلو76

ادبیات فارسیرحمن علیعفت علیمرادی بزچلوئی77

ادبیات فارسیغالمعلیطاهره اکبری موحد78

ادبیات فارسیعباسنجیمه رحمتی79

ادبیات فارسیعباساکرم فرزانه موحد80

ادبیات فارسیکریمسمیه دلیری کیا81

ادبیات فارسیصحبت علیمریم صالح82

ادبیات فارسینوروز علیاشرف محمد پوری83

ادبیات فارسیعلیفاطمه برنا84

ادبیات فارسیجهانگیرفخری قراگزلو85

ادبیات فارسیعین الهلیال بداقی86

ادبیات فارسیمرتضیفاطمه باصری سورک87

ادبیات فارسیبهرامزهرا جعفری اسفیدوجانی88

ادبیات فارسیمحمودمریم معصوم89

ادبیات فارسیحسننرجس کریمی90

ادبیات فارسیعلیمعصومه بادینلو91

ادبیات فارسینجاتعلیخدیجه کرمی92

ادبیات فارسیعلیفاطمه اهون93

ادبیات فارسیجعفر قلیزهره احمدی94

ادبیات فارسیعلی اکبرمنصوره غالمی95

ادبیات فارسیمحمد علینرگس خاتون حاجی عبدالهادی96

ادبیات فارسیقاسمزهرا صالح97

ادبیات فارسیاحمدلیال کرمی98

ادبیات فارسیعلیانیسه خان بابائی99

ادبیات فارسیحسنعلیفتحیه ریاضی فر100

ادبیات فارسیحیدرجواد معراجی زاده101

ادبیات فارسیداوداعظم قمی کجانی102

ادبیات فارسیکتابعلیزهرا شفیعی103

ادبیات فارسیعزیزنادیه خجوله104



ادبیات فارسیمسلمیوسف حیدری105

ادبیات فارسیمیرزا محمودکبری صفائی صابر106

ادبیات فارسیایوبزینب نجفی107

ادبیات فارسیسید علی اصغرنجمه سادات هاشمی108

ادبیات فارسیحسنصدیقه آمره بزچلوئی109

ادبیات فارسیچراغعلیاکرم جعفری موافق110

ادبیات فارسیمحمدمهدیه خلقی111

ادبیات فارسیحسینملیحه رضائی112

ادبیات فارسیقنبر علیمعصومه گل وردی113

ادبیات فارسیعبدالهاعظم زلفی گل114

ادبیات فارسیمنصورسالمه روان115

ادبیات فارسیعزت الهانیسه عباسی نیر آبادی116

ادبیات فارسیابراهیممریم زمانی راد117

ادبیات فارسیسید ارسالنفهیمه ناصری زاده118

ادبیات فارسیرحیمفیروز نصیری119

ادبیات فارسیغضنفرفاطمه هوجان علی آبادی120

ادبیات فارسیحسینفاطمه قربانی121

ادبیات فارسیابوالقاسمنرگس قاسمی قمی122

ادبیات فارسیسید هاشمانیسه سادات محسنی نیا123

ادبیات فارسیغالممنصوره اسکندری124

ادبیات فارسیناد علیرقیه یوسفی بزچلوئی125

ادبیات فارسیابوالفضلزینب شریفی زاده126

ادبیات فارسیحسنهاجر شعبانی موسی کالیه127

ادبیات فارسیغالمرضامعصومه کرمانی128

ادبیات فارسیحسنهادی بهشتی129

ادبیات فارسیغالمرضاحبیب اله الهی130

ادبیات فارسیداودمحبوبه ابرنجی131

ادبیات فارسیابراهیمرضا چیذری132

ادبیات فارسیعباسطیبه شکری زاده کردکندی133

ادبیات فارسیعباسملیحه بهروزی راد134

ادبیات فارسیحسینلیلی تمیزی135

ادبیات فارسیعلیرضاملیحه علی عسگری136

ادبیات فارسیمحمودمجید آرایش137

ادبیات فارسیقدرتفاطمه حیدری138

ادبیات فارسیعلی محمدزینب مهدوی نیا139

ادبیات فارسیسید مهدیربابه موسوی140



ادبیات فارسیعلیلیال محمدی وحدت پور141

ادبیات فارسیجعفرالهام دهدشتی142

ادبیات فارسیرضافاطمه شیخی زاده143

ادبیات فارسیحسینمعصومه غفاری طالبی144

ادبیات فارسیمحمدزینب اسمی145

ادبیات فارسیعلیفهیمه فداکار146

ادبیات فارسیاحمدلیلی نوری147

ادبیات فارسیصفت الهزهرا افشار148

ادبیات فارسیسید علی اکبررقیه خاتون شیرین آبادی فراهانی149

ادبیات فارسیکریممبارکه کریمی مقدم150

ادبیات فارسیعباسفاطمه زفر قندی نیر آبادی151

ادبیات فارسیمحمدرقیه یاری152

ادبیات فارسیحسنلیال دلدار153

ادبیات فارسیاله وردیفاطمه اسکندری154

ادبیات فارسیبازمحمدقنبر علی روحانی تابش155

ادبیات فارسیشیخ علی حسنزرینه شریفی156

ادبیات فارسیمحمداعظم عباسی157

ادبیات فارسیحسینعلیعلی بختیاری158

ادبیات فارسیحسینسمیه آزاد159

ادبیات فارسیمحمدفاطمه توکلی160

ادبیات فارسیسیدحسنزهرا سادات حسینی161

ادبیات فارسیعلیراضیه بادینلو162

ادبیات فارسیایوبحبیبه شمشکی163

ادبیات فارسیعباسمحمد سعید مولوی نیا164

ادبیات فارسیسیدداودزهره سادات سید میرزائی165

ادبیات فارسیعلیفاطمه صادقی تبار166

ادبیات فارسیعلیرضاسمیه بهمنی167

ادبیات فارسیمحمدتقیمرضیه تاجری168

ادبیات فارسیمرتضیاکرم اکبرزاده نیکخو169

ادبیات فارسیمهدیعاطفه کربالئی170

ادبیات فارسیمحبعلیخدیجه مقدم171

ادبیات فارسیعبدالصمدمرضیه مهدی حناوی172

ادبیات فارسیعلیرضامحدثه دوالبی173

ادبیات فارسیاصغرعلی رجبی فکور174

ادبیات فارسیاحمدراضیه خسروی سرشکی175

ادبیات فارسیگالبعلیابوالفضل رجبی پور176



ادبیات فارسیعلی اصغراکرم سرمدی177

ادبیات فارسیمحمدمریم عزیزی178

ادبیات فارسیسیدکامللقاسادات آل هاشمی179

ادبیات فارسیاکبرفاطمه فرحناک180

ادبیات فارسیمحمد جوادفیروزه عبدالوند181

ادبیات فارسیغالمرضاآزاده شفیعی کمش زواره182

ادبیات فارسیعباسملیحه سیاحی زاده183

ادبیات فارسیموسیزهرا اکبری184

ادبیات فارسیسید حسنسید جواد طباطبائی185

ادبیات فارسیحسینداود حسن نژاد186

ادبیات فارسیمحمد تقیصابره برزگر بفروئی187

ادبیات فارسیرضامنصوره حکیم حالج188

ادبیات فارسیعلیفریده افتخاری189

ادبیات فارسیاسماعیلنرگس کاظمی زاد ابرجس190

ادبیات فارسیمحمدعلی حجتی زاده191

ادبیات فارسیاحمدزهرا رستگار192

ادبیات فارسیجبرائیلفاطمه محمدی193

ادبیات فارسیرضامحبوبه نادری194

ادبیات فارسیعنایت الهزهرا یعقوبی باغجقاز195

ادبیات فارسیمحمد حسینمحبوبه منادی196

ادبیات فارسیسیدعبداهللسیده فاطمه حسینی197

ادبیات فارسیمحمودالهه طالبیان قمی198

ادبیات فارسیمحمودفاطمه اصفهانی زاده199

ادبیات فارسیقربانعلیخدیجه اسالمی200

ادبیات فارسیعباسمصطفی حسن خوانی201

ادبیات فارسیسید محمد علیسیده مرضیه حسینی منش202

ادبیات فارسیعلی اکبرمعصومه حیدری203

ادبیات فارسیحسینندا پیله وران204

ادبیات فارسیقشمعیسی آقا باالپور خاتون آباد205

ادبیات فارسیابوالقاسمزهرا قرقچی206

ادبیات فارسیرحمنمهری امینی207

ادبیات فارسیسیدامیرسید محسن فتاحی208

ادبیات فارسیقدرت الهاکرم باباخانی209

ادبیات فارسییدالهمریم اصالنی210

ادبیات فارسیعباسحسن نوروززاده211

ادبیات فارسیعلی اکبرنرگس علی مددی212



ادبیات فارسیمحمد هادیمحدثه صمدی عصار213

ادبیات فارسیمحمدطاهره صابر214

ادبیات فارسیابوطالبزینب حامدی215

ادبیات فارسیصمدفاطمه عزتی216

ادبیات فارسیبهرامصغری ممبینی217

ادبیات فارسیمحمد یوسفمطهره هژبری218

ادبیات فارسیرسولحلیمه فلسفی نژاد219

ادبیات فارسیابراهیمطیبه اسفندیاری220

ادبیات فارسیمحمد باقراکرم ماشاءاللهی221

ادبیات فارسیصفرزهرا عزیزی222

ادبیات فارسیقربانعلیمعصومه اسالمی223

ادبیات فارسیمحمدفرشته عبدالهی224

ادبیات فارسیسیدحسینسمیه سادات طباطبائی قمی225

ادبیات فارسیحسینمریم عباس نیرآبادی226

ادبیات فارسیگالبعلیحمید زمردی مراد227

ادبیات فارسیسیدمردعلیسید جلیل حسینی228

ادبیات فارسیعلیطاهره کالئی229

ادبیات فارسیحسنزینب علی زاده لوشابی230

ادبیات فارسیاسدالهمعصومه سلیمی231

ادبیات فارسیحسینعفت کمیجانی232

ادبیات فارسیعبدالحسینزهرا عیوضی بزچلوئی233

ادبیات فارسیرحمت الهقمر تاج رحمتی وند234

ادبیات فارسیغالمحسینسکینه رخشا235

ادبیات فارسیابوالقاسملیال هجرانی دلیر236

ادبیات فارسیجمشیدزهرا ترازی237

ادبیات فارسییعقوبمحبوبه پیمانی اصل238

ادبیات فارسیمحمد علیسمانه حدادی239

ادبیات فارسیعبدالکاظمکوثر عبدالکاظم عبدالنبی240

ادبیات فارسیمعصومه محمد زاده شرفشان241

ادبیات فارسیصغری عباسی242

ادبیات فارسیمحسن باقری معین آبادی243

ادبیات فارسیمحبوبه سادات حسینی مجد244

ادبیات فارسیسمانه السادات سیدان جاسبی245

ادبیات فارسیمعصومه علی بخش246

ادبیات فارسیالهه جردکانی247

ادبیات فارسیسکینه روازی248



ادبیات فارسیزینب سعادت زینی249

ادبیات فارسیسیده سکینه حسینی250

ادبیات فارسیزهرا کرمی251

ادبیات فارسیسیده زهرا موسوی252

ادبیات فارسیمحمدعلی شعبانیان وشنوئی253

ادبیات فارسیخدیجه آرمیده254

ادبیات فارسیمحمد جواد حاجیلو255

ادبیات فارسیمحمد صفری256

ادبیات فارسیسیدرضا حسینی دستجردی257

ادبیات فارسیکوثر کاظم قاسم258

ادبیات فارسیمحمد انور رجاء259

ادبیات فارسیفریبا حیدرزاده260

ادبیات فارسیاعظم کریمی261

ادبیات فارسیمریم عبادی262

ادبیات فارسیاعظم السادات حسینی حجه آبادی263

ادبیات فارسیاسماء نظام دوست سویری264

ادبیات فارسیزهرا انارکی اردکانی265

ادبیات فارسیسمیرا ایزدبخش266

ادبیات فارسیمریم حاجی267

ادبیات فارسیزهرا علی خانی268

ادبیات فارسیصدف کفایی نیا269

ادبیات فارسیزهره بسحاق270

ادبیات فارسینفیسه بازوکار271

ادبیات فارسیحمزه زاهدی272

ادبیات فارسیراضیه سرسنگی علی آباد273

ادبیات فارسیسمانه میرزا خانی274

ادبیات فارسیمریم دلیر فردوی275

ادبیات فارسیزینب عربی علی آبادی276

ادبیات فارسیمحبوبه پناهی277

ادبیات فارسیحکیمه حیدرپور278

ادبیات فارسیمحمدرضا الهی نژاد279

ادبیات فارسیاعظم نیکو حرف مطلق280

ادبیات فارسیمعصومه قربانی حشمتیان281

ادبیات فارسیانوار عدنانی282

ادبیات فارسیآسیه بحری283

ادبیات فارسیفاطمه اعسگری284



ادبیات فارسیپروین آقایاری285

ادبیات فارسیفاطمه السادات حسینی286

ادبیات فارسیفاطمه شکاری287

ادبیات فارسیمجتبی فغانی288

ادبیات فارسیمریم علیاری289

ادبیات فارسیفاطمه مجلسی290

ادبیات فارسیکبری نریمان زاده291

ادبیات فارسیسمانه کیانی بیدگلی292

ادبیات فارسیزهرا قیصریان293

ادبیات فارسیزهره محمد صادقی زواره294

ادبیات فارسیزهرا عیوضی بزچلوئی295

ادبیات فارسیحسین بیگدلی296

ادبیات فارسیحسین صادقی فرد297

ادبیات فارسیخدیجه وزینی محمود298

ادبیات فارسیخدیجه رحیم پور299

ادبیات فارسیسمانه فتح اللهی300

ادبیات فارسیالهام چهرقانی301

ادبیات فارسیاحمد احمدی جبلی302

ادبیات فارسیزهرا رمضانی سلحشور303

ادبیات فارسیزهرا برهانی304

ادبیات فارسیعلیرضا قیامی مجهز305

ادبیات فارسیزهرا زنگنه زاد306

ادبیات فارسیاکرم سلطانی نجف آبادی307

الهیاتاحمدتقی زاهری308

الهیاتسید عبدالمحسنسید جالل صمدانی309

الهیاتاسمعیلمحمد علی محمدی310

الهیاتناصرفرهاد جعفری311

الهیاتحاتمجعفر صمدی312

الهیاتتقیماشاءاله حسینی جمکرانی313

الهیاتمصطفیسید حسین محمود آبادی314

الهیاتحسین علیحسین کریم شاهی بیدگلی315

الهیاتحسنمحمد دهقانی فردوئی316

الهیاتغیب علینجاتعلی کرمی317

الهیاتحیدراحمد نوری318

الهیاترمضانعلیمحمد حسین علی خانی319



الهیاتکتاب علیمختار علی ستایش ولئیی320

الهیاتحسینناصر سرهنگی علی آبادی321

الهیاتعبدالهرضا بلوکی کورنده322

الهیاترحمت الهحسین اهلل پرست323

الهیاتحسنامیر بخشی324

الهیاتحسنعلیفاطمه همدانیان325

الهیاترضااکرم چالوک326

الهیاتآقابالیمریم غفاری327

الهیاتسید عزیز الهفاطمه سادات  حسینی شکور328

الهیاتمحمد حسینمریم عسگری علویه329

الهیاتصفرحسیناشرف خدری330

الهیاتبزرگصدیقه کریمی پیرکوهی331

الهیاتسید احمدسادات طالبی شیروانی332

الهیاترضاطاهره اکبری333

الهیاتمحمد علیراضیه شعبانی جان آبادی334

الهیاتعلیمرضیه نظری مهر335

الهیاتمحمدبتول چهاردولی شجاعت336

الهیاتقاسماکرم بابا کریمی337

الهیاتعبدالهسیمین جزی338

الهیاتمحمد باقروحیده شریعتی نیا339

الهیاتاسمعیلعادله اسمعیل زاده340

الهیاتقهرمانناهید بابائی341

الهیاتحسیننرجس حیدری342

الهیاتقلینسرین نوری343

الهیاتنورالهمهناز کهریزی344

الهیاتسید احمداعظم السادات کهندانی345

الهیاتفرج الهزاهر شادمهر346

الهیاترمضانعلیفاطمه تقوایی کارمزدی347

الهیاترمضانعلیملیحه تقوایی کارمزدی348

الهیاتمحمودربابه عبدالوهابی349

الهیاتمرتضیزهره اسمعیل پور350

الهیاتسید نعمت الهطاهره بیگم طباطبائی351

الهیاتاسمعیلاعظم مشهدی تفرشی352

الهیاتسلطانعلیاعظم بیاتلو353

الهیاتکریماعظم کلهر354

الهیاتناصرمعصومه تقی زاده355



الهیاتنعمت الهفرج شیخ زاده356

الهیاتعبدالهاکرم لطیف357

الهیاتعباسفهیمه درست کافی358

الهیاتنعمت الهطاهره حمزه359

الهیاتسید حسیننرجس السادات حسینی سیسی360

الهیاتمحمد علیفرحناز خسروان علیا فراهانی361

الهیاتسیف الهمریم نجفی362

الهیاتفضل الهوحیده پورمند363

الهیاتمرادعلیاعظم دانش364

الهیاتغالمعباساعظم صدیق365

الهیاتمحمد حسنزهرا شیرمردی احمد آبادی366

الهیاتاحمدنرگس آقابزرگی367

الهیاتجعفر علیمریم امیری368

الهیاتنعمت الهناهید شیخ زاده369

الهیاتحسنفردوس کریمی فر370

الهیاتعبداالمیرزهرا عارف پور371

الهیاتمحمد علیمعصومه خورند372

الهیاتمحمد رضاراحله یزدی پناه مقدم373

الهیاتعلیهدی علی السیدی374

الهیاتغضنفرلیال طائفی375

الهیاتحسیننیره حسینعلی گل376

الهیاتاصغرمهری خوش قامت علیا377

الهیاتمحمدصدیقه ذاکری378

الهیاتعباسزهرا اقلیمی379

الهیاتابراهیمنجمه اسالمی خرمی380

الهیاتعلیرضازهرا ابراهیمی381

الهیاتسید حسنآمنه هاشمی گلپایگانی382

الهیاتعبدعلیندا آدم پیرا383

الهیاتسید حسینفاطمه السادات حسینی384

الهیاتمحرمعلیحکیمه بیگدلی385

الهیاتماشاءالهفاطمه خیر خواه386

الهیاتعلیمعصومه فرده غانی387

الهیاتخلیلطاهره فالحتی نقیبی388

الهیاتعزیز علیکبری محمدی389

الهیاترجبعلیشادی ترکمنی390

الهیاتسلطانعلیمعصومه حلوائی391



الهیاتبیت الهشهین حسینی خیر آبادی392

الهیاتسید محمدراضیه السادات جاللی نژاد393

الهیاتمحبتنازی بدیع394

الهیاتسید محمدسیده زهرا باقی پورسفید دارنبی395

الهیاتناصر علیاعظم نجفی396

الهیاتمحمدعالیه رجائیان397

الهیاتجاسمزهرا مهرجوئی398

الهیاتسیداحمداشرف السادات محسنی جزن آبادی399

الهیاتعبدالنبیخدیجه کمالی نیا400

الهیاتفتح الهنیر نائب پاشائی401

الهیاتمحمد علیمعصومه تراست402

الهیاتاحمدافسانه مهاجرانی403

الهیاتمحمد حسنزهره مقدم404

الهیاتمحرمزهرا دیده ور405

الهیاتمحمد ابراهیمزهرا سلیمانی درچه406

الهیاتعباساکرم تلخابی407

الهیاتمحمدسعیده رشیدی مقدم408

الهیاتغالمحسینراحله زمانی409

الهیاتنبی الهمعصومه علی محمدی410

الهیاتمحمد علیزهره بهمنی حیدر آبادی411

الهیاتمحمدفاطمه پزشکی412

الهیاتعبدالهصدیقه باقی زاده413

الهیاتحسینمحبوبه خاجی414

الهیاتسید مرتضیسیده مریم برهانی چوکامی415

الهیاتمحمودالهام حدادی زاده416

الهیاتحسنفاطمه بلند نظر417

الهیاتجعفرمرضیه مهدی پورارباستانی418

الهیاتسلطانعلیمعصومه بیگدلو419

الهیاتاحمدمرضیه رجائی بایگی420

الهیاتسلیمانالهه سلیمانی421

الهیاتعزیززهرا درگاهی کردکندی422

الهیاتغالمعلیفاطمه فقیه423

الهیاتمحمد باقرعلی ملکی424

الهیاتنجفمجتبی آفتاب425

الهیاتمحمد اسماعیلسعیده سفری426



الهیاتمرادعلیعباس نظری تلخابی427

الهیاتعلی محمدلیلی خطیبی مهر428

الهیاتعبدالهطوبی ملک محمدی429

الهیاتعبدالحمیدریحانه موالنا430

الهیاتمحمد علیربیعه میرزایی431

الهیاتاکبرزهره عبدی432

الهیاتعربعلیمعصومه محمدی433

الهیاتعباسحجت ملکی434

الهیاترضالیال باقری جبلی435

الهیاترحمانسمیه بهرامی436

الهیاتمصطفیمژگان وفائی437

الهیاتعباسعلیسمیه سیفی438

الهیاتیدالهسکینه صادق نیا439

الهیاتسید جعفرسید مهدی میر قادری440

الهیاتابوالفضلمریم حاجی بابائی441

الهیاتنصرالهسکینه آقابابائی بنی442

الهیاتولی الهلعیاء عسگری443

الهیاتمحمد علیسلیمه قاسمی زاهد444

الهیاتمحمدمحبوبه مومنی سراجاری445

الهیاتقاسمعلیاصغر اویسی446

الهیاتاکبرزهرا عیدی447

الهیاتعلی محمدپری بخشی448

الهیاتمحمد علیمریم ابراهیمی449

الهیاتمحمدسمانه حضرتی450

الهیاتسید محمد علیزهره مرتضوی451

الهیاتعلینرگس محمدی452

الهیاتسید باقرنورالسادات حسینی453

الهیاتفریدونسمیه بیرامی454

الهیاتفرضعلیرقیه محمدی455

الهیاترحیمنویده فتاحی واثق456

الهیاتمحمدمریم بنی حسن457

الهیاتعیسیسید نجات اشرفی مشک آبادی458

الهیاتعبداالمیرعلی فاضل459

الهیاتمحمدزینب عزیزی بندر آبادی460

الهیاتبهروزمریم عباسی461

الهیاتحیدر قلیسوره دین محمدی آالنق462



الهیاتعبدالحسینبتول حیدری463

الهیاتماشاءالهپوران فتاحی مدام464

الهیاتمحمودمهری دلدار465

الهیاتمحمد تقیسمیه بهشتی جزن ابادی466

الهیاتاحمدطاهره عالیشاهی467

الهیاتنعمت الهاعظم ابوالحسنی468

الهیاتذبیح الهمحمد تقی فهیمی469

الهیاتایمانعلیرباب مجلسی470

الهیاتمحمدحسن خیر آبادی471

الهیاتمحمدمعصومه مالمیر472

الهیاتعبدالعظیمرفیع عابدینی473

الهیاتنیت علیداود احمدی فرزانه474

الهیاتمحمد علیبتول خواستان475

الهیاتسید عبدالعزیزبشری سبط طباطبائی یزدی476

الهیاتعلی اکبربهاره آقامحمدی477

الهیاتعیسیسمانه نوروزی مقدم478

الهیاتمحمد علیراحله تال479

الهیاتحسینزهرا ابراهیمی دهشیری480

الهیاتایوباعظم مجیدی481

الهیاتحسنعلیفاطمه عبدالحسینی482

الهیاتعباسسمیه کاظمی483

الهیاتسید حسنزینب السادات موال خواه484

الهیاتقاسمحکیمه حسین زاده فرمی485

الهیاتحسنزهرا شعبانی486

الهیاتعلیفاطمه امینی نیا487

الهیاتقربانعلیزهرا جانباز488

الهیاتمحمد حسنمجتبی سلطانی489

الهیاتعلیزهره جاللی ارکی490

الهیاتغالمحسنعیسی پناهی آزاد491

الهیاتغضنفرالهه محمدی کیا492

الهیاتباب الهیوسف صمدی493

الهیاتسید مظفرسیده معصومه مدنی494

الهیاتمحمد جعفرنسیبه مروجی طبسی495

الهیاتسید جوادسیده مرضیه حسینی پاکدل عنبران496

الهیاتابوالقاسمراضیه درزی رامندی497



الهیاتعلیعفت مشهدی498

الهیاتحسینعاطفه رضائی خیر آبادی499

الهیاتسید حسینسید ستار علوی500

الهیاتقلیبهجت چهرقانی501

الهیاتسید محمد منیرمهدیه حسینی میالنی502

الهیاتدوستعلیفاطمه فرجی الموتی503

الهیاتعلیمعصومه صداقت504

الهیاترمضانعلیفائزه بارونقی505

الهیاتمسلمزهره زند506

الهیاتعلیمریم مالئی507

الهیاتمحمدکاظم حامدی508

الهیاتسید ابراهیمسید رضا کهفی509

الهیاتمهدیمرتضی معصوم فالحی510

الهیاتعطاءالهخدیجه یکتائی کرین511

الهیاتامرالهزینب سلیمی512

الهیاتعلیمهدی کریمی513

الهیاتسید حسنمحبوبه احسانی514

الهیاتصیدرضاسعید عسگری515

الهیاتخلیل الهفاطمه چگینی516

الهیاتسیدعلیسیده سکینه جبارزاده517

الهیاتحسینطاهره طلوعی االنق518

الهیاتفریبا بیات519

الهیاتفرشته ابراهیمی خواه520

الهیاتصدیقه محمدی چاهکی521

الهیاتمریم محمودی زاده522

الهیاتفرزانه سلیمی523

الهیاتسمیه چراغی524

الهیاتمزگان زعفرانی525

الهیاتزینت سرآبادانی526

الهیاتمریم رعنائی527

الهیاتسمیه عظیمی528

الهیاتمصطفی عسگریان مقدم529

الهیاتمحبوبه کهتری اطهر530

الهیاتمحمد آزادی531

الهیاتمحمدعلی محب الرحمان532

الهیاتزهرا ناصری533



الهیاتاکرم سعادتمند534

الهیاتفاطمه داودی535

الهیاتلیال پیر محمدی اربط536

الهیاتزیداله رضا زاده537

الهیاتسمانه کدخدازاده538

الهیاتحمزه شریفی عباد539

الهیاتمژگان شیرکوند540

الهیاتمهدی محمدی541

الهیاتفاطمه دلبریان542

الهیاتزهرا توکلی543

الهیاتالهه عزیزی544

الهیاتنیره قاسمی545

الهیاتزهره پوراسماعیلی نجف آباد546

الهیاتزهرا صالحی زاده547

الهیاتفرزانه اوسطی548

الهیاتمریم یعقوبی عسکرآبادی549

الهیاتزهرا غالمی کالته جبار550

الهیاتمریم بی آزار551

الهیاتاکرم رشیدی552

الهیاتفاطمه السادات حسینی فردوئی553

الهیاتمحبوبه نجفی کانی554

الهیاترحیمه قنبری555

الهیاتاکرم قاسمی ورجانی556

الهیاتصغری حیدری557

الهیاتاکرم خوش اخالق ورنوسفا558

الهیاتلیال آمره پرچلوئی559

الهیاتمطهره افشاری560

الهیاتخدیجه عزیز خانی561

محمدحمید اشتری562
علوم قرآن و )الهیات

(حدیث

(فقه ومبانی)الهیاتناصرعلی کرمی563

(فقه ومبانی)الهیاتمحمد مهدیفاطمه بیگلر564

حقوقمحمد ابراهیمطاهره شهرابی فراهانی670

حقوقمرتضیمریم باصری سورک671

حقوقعلی محمداعظم حاتمی ورزنه672

حقوقفخرالدیننرگس اهلی بیدگلی673



حقوقسید ذبیح الهسیده مریم سیدی کیهانیان674

حقوقحسینمعصومه شفیعی675

حقوقعلیمعصومه سادات چاوشی676

حقوقمهدیمعصومه شعبانی ویشکائی677

حقوقعلی وردیسریه پرویزی پیما678

حقوقسید علیرضانفیسه طباطبائی679

حقوقمسلممنیر قانع قمصری680

حقوقمرتضیمریم بوزاری681

حقوقغالمرضافاطمه بابائی682

حقوقرمضانفریبا آرزومندی683

حقوقصادقمریم سعادتی جعفر آبادی684

حقوقمحمدالهه نکوئی685

حقوقمحمد ناصرنجمه انبارداران686

حقوقعیوضعلیزهرا علی687

حقوقدیدار علیصدیقه روحانی688

حقوقکریمزهرا توسلی689

حقوقعلی اصغرفرزانه کهندانی690

حقوقغالمرضاآسیه وزوائی691

حقوقمحمدنجمه آقاجانی برزکی692

حقوقبیکعلیمریم عابدی693

حقوقرضاطاهره بهشتی نسب694

حقوقعلیوجیهه صیادیان آرانی695

حقوقحسنمحسن رنجبر محمد آبادی696

حقوقعلی اکبرعلیرضا رزاقی شعرباف697

حقوقجاللسعید آقائی698

حقوقعلی محمدمهدی صدوقی699

حقوقعلی اکبرابوذر جعفری منفرد طاهری700

حقوقحسینحسن احمدی701

حقوقابوالقاسممحمد صیادی فردوئی702

حقوقحسنروح اله زیارتی یزدلی703

حقوقمحمود علیمرتضی ابراهیمی704

حقوقاحمد رضاعباس حسنی705

حقوقمحسنمحمد نصیریان مفیدی706

حقوقعلیمریم حاجی باقری دهنوی707

حقوقمحمد جعفرحسین خسروی بارور708

حقوقعباسمریم عبدالکریمی نصر آبادی709



حقوقمحمد حسنمحبوبه حدادی دیزیجانی710

حقوقعلیسرور کریمیان طاهری711

حقوقماشاالهملیحه سرکار آرانی712

حقوقمحمدرضا کهندانی713

حقوقحسنحسین اکبری خسارودی714

حقوقداودحسن حقیقت بیان715

حقوقسید علی آقاسید مهدی فاضلی716

حقوقصمدحسین کرامتی نژاد717

حقوقمحمد حسینسمیه رشید718

حقوقمنوچهرمحمد فخرائی نژاد719

حقوقعباسمحبوبه شهبازی720

حقوقغالمرضامحبوبه یارییان کوپائی721

حقوقحسنذکیه تعریفی722

حقوقاکبرزهرا هجری723

حقوقمحمد حسینکبری جعفری724

حقوقعلیمنیژه فرجی725

حقوقغیبعلیندا کریمی726

حقوقعلی اکبرمرضیه بلوکی727

حقوقسید مهدیسیده زهرا میر ابراهیمی کرانی728

حقوقعباسحمزه دانش پژوه آرانی729

حقوقعلیرضاابوالقاسم بهمنی730

حقوقامیر حسینوحید محمدی731

حقوقعباسعلیمهدی نوروزی فرانی732

حقوقسید حسنسید علی رضوی733

حقوقحسنمحمد حیدری734

حقوقصفت الهابوالفضل جهانشاهی735

حقوقمحمدمنیره مطیعی قمی736

حقوقغالمحسینسمیرا ده شیری737

حقوقیدالهصفت اله جهانشاهی738

حقوقعلیزهرا عباسی739

حقوقحبیب الهمحمد رضا مددی740

حقوقسید هدایت الهمریم طباطبائی ده نوئی741

حقوقبهروزاحمد رضازاده742

حقوقرضاحسن محمدی743

حقوقعلیمهدی نجاری744

حقوقمحمدملیحه کرمعلی745



حقوقعبدالحمیدابراهیم رستمی746

حقوقابراهیمنرگس نجف سعادتی747

حقوقاصغرعادل حاجی زاده باروق748

حقوقعباسعلیبهناز راستی749

حقوقاکبرزهرا غریبی750

حقوققاسممجید صحبتی751

حقوقجلیلیانمهرداد752

حقوقناصرمحمد رضا لک سعادتمند753

حقوقحسینرضا آقا محمد754

حقوقیحییحسین مدنی755

حقوقاصغرزهرا آمده756

حقوقاحدمعصومه سهرابی ذوالبین757

حقوقعبدالرضاحلیمه پرون758

حقوقعلی حسینابوالفضل عربی جوان759

حقوقسیف الهفاطمه حاجی احمدی760

حقوقحضرتقلیمریم شیخ زاده761

حقوقامیرزینب آب یار762

حقوقعباسعلیملیحه توکلی نوش ابادی763

حقوقناصرفاطمه حسینی764

حقوقرضانرجس جشنی ارانی765

حقوقغالمحسینمیثم تقدیری نوش ابادی766

حقوقحسنزهرا داعی فرد767

حقوقمهدیمعصومه یوسفیان آرانی768

حقوقسید علیسمیه سادات ساداتی سن سنی769

حقوقغالمعلیداود رضائی زیرک770

حقوقعباسسارا محمد حسینی طرقی771

حقوقروح الهعاطفه باقری خیره772

حقوقمحمد علیروح اله فرهادی کوشکی773

حقوقحسنفاطمه سعادتمند774

حقوقمحمودبهروز فراهانی775

حقوقعلیناصر صالح776

حقوقسیدرضیسیده طاهره پورهاشمی777

حقوقیاورعلی اصغر فضلی جلودار778

حقوقفرج الهزهره مظفری779

حقوقحجت الهثمانه خدابخش780

حقوقعبدالصمدمعصومه محمود خانی781



حقوقاحمدرضا اروجی حافظ782

حقوققاسم علیمهدیه دونصب783

حقوقحسنجمال اموری چافی784

حقوقمعصومعلیهاشم محرابی دره یادگاری785

حقوقسید حسیناعظم سادات بکائی قمی786

حقوقعلی اکبریونس بزرافشان787

حقوقعلیاحمد اکبریان یزدلی788

حقوقعبادالهمائده پورآقاجان سرحمامی789

حقوقسید ابوالفضلفاطمه برقعی790

حقوقعلی اصغرعلیرضا رسول زاده791

حقوقعادلفاطمه رشنابادی792

حقوقعلیرضاحامد یساولی شراهی793

حقوقحسینزینب زینلی علی آبادی794

حقوققربانعلیمهدی دولیخانی795

حقوقسید حسنسید محمد حسین حسینی جبلی796

حقوقحسنریحانه نصیری سروی797

حقوقعلیموسی پور قبادی798

حقوقسیداسماعیلسید علیرضا شبیری799

حقوقعلیمحمدرضا شکیبا منش800

حقوقسیفعلیرباب پایدار801

حقوقعباساعظم حمامیان نوش آبادی802

حقوقمحمد تقیمحمد قاسمیان نژاد جهرمی803

حقوقنبی الهپریسا حیدری شایگان804

حقوقجعفرنرگس بهره مندی805

حقوقعلیمحبوبه محمدی راد806

حقوقمحمد حسینمجتبی موحدی مهرآبادی807

حقوقذبیح الهمنا حیدری سپهر808

حقوقابوالفضلمریم معمارزاده809

حقوقیوسفلیلی پاشائی راد810

حقوقمحمد جوادمحمد محسن اسعدی811

حقوقعزیزالهمصطفی خانی812

حقوقمحمدزهرا کریمی813

حقوقحاتمسمیه آقازاده اشلق کندی814

حقوقجهانگیرمحبوبه ابراهیمی نوشاد815

حقوقمحمد علیفاطمه حیدری816

حقوقموسیلیال نوازنده جذاب817



حقوقعبدالحسینعلی طهماسبی818

حقوقمحمد حسینمرضیه پرهیز819

حقوقعیسیزهرا مختاری820

حقوقیدالهفاطمه پوستی821

حقوقعلیزینب شائی آرانی822

حقوقاصغراکرم عبدی823

حقوقابوالقاسممحمدرادپور824

حقوقسید حسنمهدیه سادات کریمی825

حقوققاسمرسول خیابانی826

حقوقمرادمعصومه طاهری827

حقوقبختیارامه لیال828

حقوقاکبرمجید جواهری احمد پور829

حقوقولی الهمحمد جعفری همت آبادی830

حقوقغالمرضاامیر دانشور راد831

حقوقحسینمحمد نورالهی832

حقوقمحمد علیعلی برازنده833

حقوقوهابرقیه یاری نیگی کند834

حقوقصمدسعید عبدی835

حقوقعلیمحمد مهدی حیدری836

حقوقمحمد جعفرسوده وحدانی837

حقوقولی الهمرتضی عباسی838

حقوقعلیمحبوبه صادقی839

حقوقعلی اصغرمحمد تقی ذاکری840

حقوقمحمد ولیعبداله یوسفی841

حقوقعبدالحسینحسین نوده فراهانی842

حقوقمحمدعلیرضا قربان حسنی843

حقوقاصغرارتمیس احمدی پیام844

حقوقحسینصغری کریمی845

حقوقمحمد حسیناسماعیل علیئی846

حقوقحمزهزهرا بختیاری847

حقوقسید احمد علیسید رضا نقوی848

حقوقابوالفضلفریده حاجی اسماعیلی849

حقوقاحمدمعصومه حیدری850

حقوقحسنعلی علی زاده851

حقوقمحمداحمد دهقانی آرانی852

حقوقغالمرضانرجس کحال زاده853



حقوقعلیسمیه نیک کار854

حقوقسید محمدفاطمه السادات فعال نظری855

حقوقفرمانعلیمحمدبگجانی856

حقوقمحمدباقرزهرا ملکی857

حقوقاحمدسعید حیدری داودآبادی858

حقوقعباسحمیده دیری859

حقوقشکرالهزهرا نصرالهی860

حقوقحسینریحانه نیکوئی فر861

حقوقمحمدعلیاکرم اکبرنیا862

حقوقسیدعلیسیده صدیقه موسوی863

حقوقنادعلیمجتبی راه جردی864

حقوقمحمدحنیفهزینب ساریجلو865

حقوقمحمدفرشته گائینی866

حقوقرضازهرا رده867

حقوقعباسعلیابوالقاسم عیسی آبادی868

حقوقجمالفاطمه فرقانی869

حقوقشیرعلیمعصومه امیدی870

حقوقحسنمحبوبه احمدوند871

حقوقمحمدتقیمعصومه بهشتی جزن آبادی872

حقوقعلیسمیه یوسفی راد873

حقوقعلی اقافرزانه قمری زاده سلطانی874

حقوقمجتبینیره صادقی منش875

حقوقناصرمنتظرکاوسی876

حقوقفضل الهسعید عبداللهی سروی877

حقوقمحمودامید افضلی فر878

حقوقعلی محمدطیبه ابراهیمی موحد879

حقوقمحمدمعصومه فخارزاده قمی880

حقوقاسدآقاغالمرضا رحیمی881

حقوقعبدالعلیکاظم مهدوی نسب882

حقوقآیت الهمحبوبه اکبری883

حقوقجوادمهدی رضائی884

حقوقمهدیحمید رضا شکراللهی885

حقوقمحمدفهیمه هنرمند886

حقوقحسینزینب زارعی887

حقوقرمضانعلیفهیمه اجاقلو888

حقوقسید موسیطاهره السادات حسین پور عزیزی889



حقوقعیسیزهرا عبداللهی اقدام890

حقوقولی الهرسول تاخته891

حقوققنبرعلینرگس کدخدا892

حقوقولی الهغالم عباس ملکشاهی893

حقوقبختیارمحمد سلیمی افشار جقی894

حقوقسید حسینمریم سادات هاشمیان895

حقوقمحمدنبیسعیده محققی896

حقوقعباسطیبه فرخ897

حقوقولی الهاکرم صفا898

حقوقعبدالحسینزهرا شهناز زاده899

حقوقعلی نجاتمالک بسطامی900

حقوقعلیسمیرا معزز901

حقوقماشاالهزینب خرمی فرد استرکی902

حقوقاکبرزهرا محصل فطانتی903

حقوقغالمعباسخدیجه سیاحت هویدا904

حقوقاحمد حسینسید محمد هادی احسانی905

حقوقسید روح اهلل میر غنی906

حقوقسحر رحمانی907

حقوقصغری محمدی میشامندانی908

حقوقفاطمه امجدی909

حقوقبتول ساده وند910

حقوقاکرم محمد علی زاده911

حقوقزهرا عرب بافرانی912

حقوقسمانه السادات رضوی913

حقوقسهیال سعیدی کامیاب914

حقوقزهرا نظریان915

حقوقفاطمه هفتانی916

حقوقغالمرضا اردالنی ارجمند917

حقوقآمنه طاهرپور سفید کوهی918

حقوقالهام هدایتی919

حقوقایوالفضل احمدی920

حقوقمحمد حسین حسینی921

حقوقمیثم الیاسی922

حقوقمعصومه محمدی923

حقوقمهدی امیر زاده924

حقوقمریم السادات کوچک زاده925



حقوقحسین عرشی926

حقوقمحمدرضا خواهان927

حقوقحسن حیدری928

حقوقمحسن اکبری929

حقوقعباس غفوری930

حقوقمهدی فخاری931

حقوقعلیرضا یوسفیان برزکی932

حقوقوجیهه قدیری نوش ابادی933

حقوقساره توکلی934

حقوقرقیه اسدی935

حقوقحبیب اله شیرین آبادی فراهانی936

حقوقزهرا اشراقی937

حقوقفاطمه جعفریان فرد938

حقوقسیده نفیسه آل ایوب939

حقوقمریم ملک محمدی940

حقوقزینب علی پور941

حقوقسمیه بهنیا942

حقوقفاطمه رخشان943

حقوقزهرا شادجانی944

حقوقمنیر ابراهیمی945

حقوقلیال آشوری946

حقوقمحمد حسین طباطبائی947

حقوقاسداله خورشید948

حقوقمعصومه مهدی زاده949

حقوقمحمدحسین حسنخالو950

حقوقعلی رضا صدیق951

حقوقفاطمه عرب خراسانی952

حقوقمحمود محمودی953

حقوقجمال باقری954

حقوقفاطمه محمدی955

حقوقفریبا قاسمی956

حقوقمحمد داود کوچکی بیدگلی957

حقوقفاطمه حیدری مهر958

حقوقمهدی مهجوریان959

حقوقمعصومه هاشمی نیا960

حقوقمعصومه یوسفی بزچلوئی961



حقوقسید عباس عبداله زاده نوش ابادی962

حقوقحسین فرخی963

حقوقسعید بهرامی راد964

حقوقعذرا آرمیده965

حقوقمعصومه داودآبادی فراهانی966

حقوقمهدیه محسنی967

حقوقابوالفضل گل محمدی968

حقوقحسن کلهر969

حقوقحلیمه خان بابائی970

حقوقفاطمه عیوضی 971

حقوقاحمد پیرانی زره شوران972

حقوقولی هادی پیروز973

حقوقزهره جعفری منش974

حقوقمهدی شریفی975

حقوقصدیقه جمراسی976

حقوقنرگس توکلی977

حقوقحسین پاینده978

حقوقخدیجه بحرینی979

حقوقزهرا حسین پور شیخعلی980

حقوقربابه برزگرخاندوزی981

حقوقمعصومه زاهدی982

حقوققاسم موسوی983

حقوقجمال جعفریان984

حقوقسعید صادقی985

حقوقسمیه سلیمانی986

حقوقمجید کربالئی امین987

حقوقبتول حائری تبار988

حقوقحسین روحی دهنه989

حقوقالهه شفیعی990

حقوقمرجان بستان بان991

حقوقفاطمه صالح مدرسه ای992

حقوقعلیرضا نبی مهرو993

حقوقبتول باریک لو994

حقوقمحمدعلی امینی995

حقوقمحمد مهدی احسانی996

روانشناسیسید علی محمدسیده فاطمه تکیه997



روانشناسیسید عبدالحسینفاطمه السادات توالئیان تل آبادی998

روانشناسیحمیداسمائ بیروتی999

روانشناسیولیزهرا بیات1000

روانشناسیحسیننرگس علوی رضوی راوری1001

روانشناسیاصغرمریم قادری1002

روانشناسیمسلممریم حافظی1003

روانشناسیغالمحسینربابه پیروی1004

روانشناسیمحمد باقرنیره شجاعی1005

روانشناسیسید رسولفریده مجیدی1006

روانشناسیعلیرضامعصومه مقدم راد1007

روانشناسیسید احمدملیکه موسوی1008

روانشناسیمحمدمریم معصوم1009

روانشناسییاسیننرگس میاحی1010

روانشناسیمحمدزهره قوامی1011

روانشناسیغریبعلیمریم میرزایی1012

روانشناسیمحمدصدیقه معینی فرد1013

روانشناسیعلیزهرا بیاتی1014

روانشناسیعلیحکیمه عسکرزاده1015

روانشناسیحبیب الهآسیه صفابخش1016

روانشناسیمظفرسمانه عباسی اوالمچی1017

روانشناسیقربانعلیمعصومه کریمی1018

روانشناسیمنصورلیلی فرخی نیا1019

روانشناسیغالمرضاصدیقه شریفی محمدی1020

روانشناسیدخیلملوک صفری1021

روانشناسیعلیمریم باقری کالیه1022

روانشناسیاسماعیلفریبا عبداله زاده1023

روانشناسیمحمد باقرمعصومه پور حسن امیری1024

روانشناسیاصغرفرانک مصطفی زاده1025

روانشناسیعباسفاطمه سروش1026

روانشناسیقربانعلیحمیده درزی1027

روانشناسیمحمد علیمحبوبه شعبانیان1028

روانشناسیعلیصدیقه اهوان1029

روانشناسیعلیرضامریم یوسفعلی1030

روانشناسیحسن علیسمیه سیمائی1031

روانشناسیجوادافسانه قنبری1032



روانشناسیعلی اصغرزهرا حاج عابدی1033

روانشناسیحسنمیترا آزادگان1034

روانشناسیعلیفاطمه دادگر1035

روانشناسیمحمدفاطمه فراهانی جوکار1036

روانشناسیناصرفاطمه سنگی1037

روانشناسیاسحقمنصوره باقری1038

روانشناسیمیزاآقابی بی عفت حسینی1039

روانشناسیسید محمدمریم السادات حسینی دستجردی1040

روانشناسیاصغرزهرا حبیب الهی1041

روانشناسیحسناکرم یزدان پناهی قمی1042

روانشناسیجمشیدزهرا شکوری1043

روانشناسیسید ابراهیممریم سادات نجفی1044

روانشناسیحسینمریم میرزازاده1045

روانشناسیحبیب الهفاطمه محی الدینی اناری1046

روانشناسیعلیمنیره رحمت آبادی1047

روانشناسیعلیسکینه خلج1048

روانشناسیمحمداکرم دوستان1049

روانشناسیعیسیزینب علی محمد آقاجانی1050

روانشناسیجعفراکرم واحد زاده زارع1051

روانشناسیسید ابوالفضلسید محمد سبط احمدی1052

روانشناسیچراغعلیعباس صفا1053

روانشناسیعلی اکبرمرتضی مطلب آبادی1054

روانشناسیعباسسعید محیط1055

روانشناسیعلیعبداله رضائی پور1056

روانشناسینصر الهعباس باقری جوشقانی1057

روانشناسیرضاغالمعباس کوچکی راوندی1058

روانشناسیحسینحمید رضا خلیلی طاری1059

روانشناسیعلیحسینعلی شاکری مهر1060

روانشناسیجهانگیرمحمد امیری نژاد1061

روانشناسیمحمدحسین آقا سنجری1062

روانشناسیکاظممحمد رضا مرادبگلو1063

روانشناسیحسینعلی رجبلی1064

روانشناسیمرتضیمژگان بشری1065

روانشناسیعباسلیال دیزجی1066

روانشناسیمحمدلیال ماشی1067

روانشناسیحسنعلیمحمد رضا احمدیان مقدم1068



روانشناسیعلیرضامحمد هادی شعبانی تشریق1069

روانشناسیموسیعلی اکبر تلخابی1070

روانشناسیعلی اکبرمحمد حسین رمضانی1071

روانشناسیصاحبعلیمحرم تقی زاده1072

روانشناسیغالمرضامحمد تام1073

روانشناسیغالمحسنمحمد اسحاق نظری1074

روانشناسیسید یحییسید رضا بدری1075

روانشناسیبیرامعلیعلی علی کرمی1076

روانشناسیعلیرضامحمد چهرقانی1077

روانشناسیطاهرعلی اوسط کریمی1078

روانشناسیمحمدمعصومه مهدویان1079

روانشناسیشمس الدینانعام مروجی طبسی1080

روانشناسیکمند علیخدیجه صمیمی1081

روانشناسیحبیبلیال نوروزی1082

روانشناسیابراهیمفاطمه استهری1083

روانشناسیمسلماکرم شعبانی1084

روانشناسیحسینربابه عبدالملکی1085

روانشناسیعیسیمریم دارستانی فراهانی1086

روانشناسیصادقمرتضی برزگر بفروئی1087

روانشناسیعلیزینب فخاران1088

روانشناسیبیت الهیداله لطفی1089

روانشناسیفتح الهمحمد داریوش کلینی1090

روانشناسیغالمحسینحمید رضا جانقلی1091

روانشناسیاسمعلیقاسم محمدی سیف1092

روانشناسیجعفراکبر احمدی1093

روانشناسیخلیل الهخسرو امیر حسینی1094

روانشناسیعلی محمدمنصوره قدرتی1095

روانشناسینصر الهمژگان نعیمی1096

روانشناسیسید ذبیح الهسیده نرگس سیدی کیهانیان1097

روانشناسیابراهیمزهرا تقی مالئی1098

روانشناسینجاتعلیزهرا کرمی1099

روانشناسیابوالفضلزهره سادات کاظمی خراسانی1100

روانشناسیرحیمنیره کلهر1101

روانشناسیمحمد رضازهرا قاسم زاده1102

روانشناسیعقیلالهه عسکری فردویی1103

روانشناسیمحمد باقراشرف انصاری1104



روانشناسیصفر علیزهره تاری1105

روانشناسیعلی اصغرطیبه رجبی آلنی1106

روانشناسیحسینالهام خوش اقبال1107

روانشناسیابوالقاسمفاطمه حاجلو1108

روانشناسیعلی اوسطمعصومه واشقانی فراهانی1109

روانشناسیقربانمریم علیرضالو1110

روانشناسیمحمد مهدیفروغ رمضان توبی1111

روانشناسیمسیبانیسه جوکار1112

روانشناسیگالبعلیفاطمه چهرقانی بزچلوئی1113

روانشناسینقد علیفاطمه عبدالهی آقجه دربندی1114

روانشناسیمحمد علیناهید رستمی1115

روانشناسیمختارفاطمه عبدالعلی1116

روانشناسیمحمد علیرقیه دارابی معین1117

روانشناسیحسین آقازهره رضویان1118

روانشناسیعلیزهره حیدری1119

روانشناسیمحمدفرزانه قاضی1120

روانشناسیحافظفاطمه خردمند برآغوش1121

روانشناسیعصمت الهالهام معارف وند1122

روانشناسیابوالفضلسمیه حسن علی زاده1123

روانشناسیاسدالهکبری شتائی1124

روانشناسیحسینعلیوجیهه احمدیان نجف آبادی1125

روانشناسیحبیباعظم ارجمندی نژاد1126

روانشناسیاحمدمریم فاضل1127

روانشناسیمحمدمعصومه رضائی محمود آبادی1128

روانشناسیقدرت الهطیبه محبوبی آرانی1129

روانشناسیعبدالهسهیال آژیراک1130

روانشناسیجاللمعصومه جهازی بغدادآبادی1131

روانشناسیحسنعلیفاطمه بلواسی1132

روانشناسیحسینعلیمعصومه مرادی زارع1133

روانشناسیآقامعلیمهناز میرزالو1134

روانشناسیعزت الهسکینه مسیحی1135

روانشناسیمحمد جوادلیال صالحی شیجانی1136

روانشناسیمحمد علیاکرم ایمانی پور1137

روانشناسیملکمریم فربود قالتی1138

روانشناسیاسمعیلصغری طلعتی احد1139

روانشناسیسبز علیآذر جهانی1140



روانشناسیمسلمفرزانه مشهدی تفرشی1141

روانشناسیمرتضیفاطمه ابراهیمی1142

روانشناسیفریبرزشهال کاراندیش1143

روانشناسیاحمدصدیقه مردادی بیدگلی1144

روانشناسییوسففاطمه گلستانی1145

روانشناسیقشمفاطمه حاجی زاده1146

روانشناسیمحرمعلیبتول شهبازی1147

روانشناسیاحمداکرم نعمت الهی1148

روانشناسیمحمد حسننسترن زاهدی1149

روانشناسیعبدالحسینحمیده عباس زاده1150

روانشناسیحسیننرکس ملکیان جبلی1151

روانشناسیآیتنیره قشقائی داوری1152

روانشناسیرحمتزهرا اکبر زاده مقدم1153

روانشناسیعبدالحسینمریم احمدیان چاشمی1154

روانشناسیقریب رضافاطمه عبدی1155

روانشناسیاسدالهطیبه جعفری1156

روانشناسیبیرامعلیمحبوبه عبدی زرین1157

روانشناسیمحمد حسیناشرف داستان پور1158

روانشناسیمحمد رضامریم اسماعیل1159

روانشناسیشسید حسینسید عدنان اسالمی اردکانی1160

روانشناسیمحمد حسنمعصومه قائدی1161

روانشناسیحسینعلیمریم رزاقی آقدرسی1162

روانشناسیحسینجمیله رکعی1163

روانشناسیمسعودزهره آخوندی1164

روانشناسیمهدیافسانه نصرتی1165

روانشناسیمحمد حسنکبری سلمانی1166

روانشناسیاسکندرخالق علیزاده اصل1167

روانشناسیمحمد رضاعزت اله ایرانی1168

روانشناسیمحمد مهدیحسن جهانی1169

روانشناسیسید مهدینجمه علوی1170

روانشناسیحسنشیما رهبریان1171

روانشناسیروح الهفائزه فوالدی1172

روانشناسیعین الهفاطمه فراهانی ثابت فرد1173

روانشناسیحسنفاطمه یزدی زاده1174

روانشناسیابوالفضلفرزانه منصوری مقدم1175

روانشناسیعلی اکبرزهرا قاسمی1176



روانشناسیمحمد مهدیطیبه تسخیری1177

روانشناسیسید محمد علیاشرف السادات هاتفی اردکانی1178

روانشناسیجلیلغالمرضا زارعین1179

روانشناسیابوالفضلعلی خزائلی پور1180

روانشناسیجاللفرزینه مجاهد1181

روانشناسیمحمد علیمریم پور منصوری1182

روانشناسیحسینمحمد جواد علی اکبری1183

روانشناسیسید احمدمریم السادات صفائی نیا1184

روانشناسیاسدالهعزیزه حیدری عجملو1185

روانشناسیشکرالهمجید نجفی زاده1186

روانشناسیمسیبپروین لطفی1187

روانشناسیسید احمدسیده منصوره ساداتی1188

روانشناسیابوالقاسمزهرا سلیمی1189

روانشناسیمحمد جوادمحبوبه حیدری صدر1190

روانشناسیاکبرندا حمامیان قمی1191

روانشناسیاحمدسمیه ضیائی1192

روانشناسیحمیدسمیه شمسی1193

روانشناسیسید اسماعیلسیده فاطمه علوی باروق1194

روانشناسیعلیمحبوبه خراسانی1195

روانشناسیباب الهکبری هاشمی1196

روانشناسیرضانرگس امینی1197

روانشناسیمحمد تقیطوبی آقا علی گل1198

روانشناسیعلی حیدرسکینه قربانی ثانوی1199

روانشناسیاحمدزینب خواجه وند صالحی1200

روانشناسیحسینعلی اصغر افراز1201

روانشناسیسید مصطفیفاطمه السادات ناجیان1202

روانشناسیمنصورلیال فرخی1203

روانشناسیعلیرضامنیره دهقان1204

روانشناسیرمضانعلیمعصومه کریمی1205

روانشناسیمحمدسعید ابراهیمی1206

روانشناسیمرتضیالهام ترابیان1207

روانشناسیحسنمژگان سهل آبادی1208

روانشناسیمحمدانیسه رفیعی مقدم1209

روانشناسیحسینعلیمعصومه پناهی شاد1210

روانشناسیحسیناکبر شامخی1211

روانشناسیفرج الهزهره بوالحسنی1212



روانشناسیمحمدفاطمه حیدری ثابت1213

روانشناسیحیدراعظم اکبری1214

روانشناسیمحمد حسینفاطمه حداد1215

روانشناسییدالهنرگس آق ساقلو1216

روانشناسیمسعودمهدیه بهنام1217

روانشناسیناصرفهیمه روشن نژاد1218

روانشناسیخدمتعلیام البنین اوجاقی1219

روانشناسیبیوکخدیجه میزائی1220

روانشناسیمحمدفاطمه سنگ تراشان1221

روانشناسیحسینزهرا الیاسیان ورزنه1222

روانشناسیاصغراکرم جهانگیر لو1223

روانشناسیسید احمدفریده سادات ذکری1224

روانشناسیمحمد علیمعصومه زارعی رنجبر1225

روانشناسیعلی اصغراکرم شریفی1226

روانشناسیغالمعلیحوریه وصالی امین1227

روانشناسیعلیسمیرا فراهانی علوی1228

روانشناسیاحمدمعصومه قلی زاده1229

روانشناسیسید محمدفاطمه حسین پور1230

روانشناسیمرتضیسمیه پور بافرانی1231

روانشناسیعلی اصغرآرزو شاهی1232

روانشناسیمحرمعلیمجید جلیلی دوست1233

روانشناسیسید محمدمریم سادات تدین زاده1234

روانشناسیعباسراضیه حسینی1235

روانشناسیعباسزهره سلمانی لتحر1236

روانشناسیموسیمعصومه بختیاری1237

روانشناسیمحمد رشادمریم بهمنی1238

روانشناسیاصغرزهرا عبدی1239

روانشناسیحسینمریم محمدی نصیر آبادی1240

روانشناسیمحمدحمید اکبر نیا1241

روانشناسیسید مهدیمژگان علوی1242

روانشناسیغالممعصومه قلی زاده مقدم1243

روانشناسیابوالقاسمالهام عباسی1244

روانشناسیاسدالهبهروز ناظمی پور1245

روانشناسیعلیفاطمه جعفری1246

روانشناسیجعفرهاجر آقاقدیری کاشی1247

روانشناسیسید مجتبیسیده فاطمه سیف زاده1248



روانشناسیمحمد علیرشید جوادیان1249

روانشناسیعلی محمدزهره مداحی1250

روانشناسیعلیرضازهرا خدیوی کاشانی1251

روانشناسیعلیرضا بزرگ1252

روانشناسیمحمدرضافاطمه برزگر بفروئی1253

روانشناسیحیدراکرم سپهری زاد1254

روانشناسیعطاءالهحسین طلوعی تویسرکانی1255

روانشناسیعلیفرانک چگینی1256

روانشناسیرضافاطمه بهرامی1257

روانشناسیعلیفاطمه محمودی1258

روانشناسیغالمحسنراحله جعفری1259

روانشناسیحسنصفیه بخشی فردوئی1260

روانشناسیعباس آقامحبوبه سادات فخریان آرانی1261

روانشناسیکسعلیمهراد دوستی1262

روانشناسیمحمد حسینخدیجه سبز آبادی1263

روانشناسیمحسنمریم حسینی انواری1264

روانشناسیعلیزهرا رضائی فرد1265

روانشناسیسرخعلیمعصومه آفتابی احمد آباد1266

روانشناسیحسینهدیه منوری بیدگلی1267

روانشناسیعین الهفاطمه طیبی زاده1268

روانشناسیصدقعلیشهربانو بخشی1269

روانشناسیمحمد علیپروین رحمتی نژاد1270

روانشناسیحسینمنیره رضائی1271

روانشناسیسید محمد صادقملیحه السادات یثربی1272

روانشناسیغالمرضانیلوفر اعرابی1273

روانشناسیعلیفاطمه زینلی علی آباد1274

روانشناسیابوالفضلمنیره مقنی شناس1275

روانشناسیعباسعلیمحمد آقاجانی دروازه1276

روانشناسیابوالفضلهاجر سعادت کوهی1277

روانشناسیشعبانشهربانو مغانلوئی مراشی1278

روانشناسیعزیز الهوجیهه صادقی آرانی1279

روانشناسیولی الهمریم رمضانی مشکین1280

روانشناسیعلیمطهره دولتی1281

روانشناسیعلیفاطمه فاتح1282

روانشناسیمحمدنجمه تقربی1283



روانشناسیرضاصدیقه کرمی1284

روانشناسیاحمدمعصومه گوهری دانا پور1285

روانشناسیرضااکرم دهقانی احمد آبادی1286

روانشناسیمحمدرضازهرا قزاقی1287

روانشناسیعباسمعارف ترجمان1288

روانشناسیسید محمد علیشیرین ابطحی1289

روانشناسیرضامریم جندقی1290

روانشناسیماندنیرحیمه فخرائی1291

روانشناسیحسینلیلی معارف وند عباس آبادی1292

روانشناسیحسنطاهره اربابی1293

روانشناسیسید علیسیده فاطمه روشنائی1294

روانشناسیاحمدفاطمه رحمتی1295

روانشناسیمحرمعلیفاطمه رضا زاده1296

روانشناسیولی الهفضه یوسف پور1297

روانشناسیحسنانسیه معنوی1298

روانشناسیعبدالحسینعبداله محمود1299

روانشناسیمحمد حسیناعظم عزیزی یگانه1300

روانشناسیعبدالهنجیبه یوسف زاده1301

روانشناسیسید محمدعلیسید مهدی وفائی1302

روانشناسیاحمدمهدی احمدی1303

روانشناسیقربانشیرین پور عبدالهی دیزج1304

روانشناسیجوادفرزانه احمدی1305

روانشناسیمرتضیمریم بشری دوست1306

روانشناسیحسنندا قاسمی1307

روانشناسیسید مصطفیالهام سادات برقعی1308

روانشناسیغالمرضانجمه شفیعی کمش زواره1309

روانشناسیمحمدنجمه تقربی1310

روانشناسیاحمدزهره صادقی1311

روانشناسیاله وردیروح اله اسکندری1312

روانشناسیمسعودفاطمه علی نژاد1313

روانشناسیداودفاطمه براتی حصاری1314

روانشناسیعبدالحسینحورا تقدمی صابری1315

روانشناسیحسناعظم محمدی راز1316

روانشناسیعبدالرضامسعوده داود آبادی فراهانی1317

روانشناسیمعرفت الهعلی بیگدلی1318

روانشناسیتقیاکرم الماسی1319



روانشناسیجعفرزهرا غالمی تحسینی1320

روانشناسیعلیاعظم برخوردار1321

روانشناسیمحمد حسینمریم بیک محمدی1322

روانشناسیعلی محمدحدیثه عنایتی برزکی1323

روانشناسیبیرامعلیروح اهلل نعمتی1324

روانشناسیحسینآسیه آقاجان زاده سقاء1325

روانشناسیسید مجتبیعاطفه سادات موسوی احمد آبادی1326

روانشناسیمحمد حسینمرضیه عبادی1327

روانشناسیفضل الهکبری ویسی بیاتی1328

روانشناسیرمضانمهدی احمد اسفیدی1329

روانشناسیعزیز الهمجید باقری1330

روانشناسیموسیصغرا خالقی1331

روانشناسیمحمد جعفرفهیمه شاه وردی1332

روانشناسیمحمدابوالفضل رضوانی1333

روانشناسیقربانعلیمریم جانباز1334

روانشناسیمحمد علیمرضیه فالح1335

روانشناسیجعفرمهدی متقیان راد1336

روانشناسیاحمدمحمد مهدی الیاسی1337

روانشناسیسید علیسیده طاهره فاضلی1338

روانشناسیمهدیطاهره سلیمانی ساسانی1339

روانشناسیمحمد مهدیفهیمه احمدی1340

روانشناسیمحمد رضامنصوره اربابی فتاح1341

روانشناسیابوالفضلمحمد جواد نقی بابائی1342

روانشناسیسید علی اصغرسید مجتبی میر هادی1343

روانشناسیحسینمریم فراتی1344

روانشناسیمحمدحسینمهدی شموسیان1345

روانشناسیمحمدرضامریم فتحی رسکانی1346

روانشناسیعباسسمیرا بختیاری1347

روانشناسیفرج الهالهام کشاورزشیخانی1348

روانشناسییوسففهیمه علی پور1349

روانشناسیرشیدزینب کرم بخش1350

روانشناسینجم الدینسید اصغر موسوی1351

روانشناسیعلی اصغرفائزه ویسمه1352

روانشناسیسید علیمرضیه سادات حجازی1353

روانشناسیناصرفاطمه محمودی آرانی1354

روانشناسیعبدالواحدمریم بختیاریان1355



روانشناسیعباسمریم رستمی قمی1356

روانشناسیسیدابراهیمصدیقه سادات حسینی مرام1357

روانشناسیولی الهمریم رحیمی1358

روانشناسیعلی اصغرمحبوبه کریمی1359

روانشناسیرضاخدیجه علی بابا خوش1360

روانشناسیرضازهره خدری شاهسون1361

روانشناسیمسلمفاطمه نوری1362

روانشناسیرضانرجس جعفری ندوشن1363

روانشناسیحسنمعصومه فتوحی اردکانی1364

روانشناسیعبدالحسینمریم کریمی بدرآبادی1365

روانشناسیمحمودسارا خیری1366

روانشناسیمحمدمریم شهابیان کاشان1367

روانشناسیمسیح الهمجتبی قارلوقی1368

روانشناسیرضااکرم عباسی شنبه بازاری1369

روانشناسیسیف الهفاطمه حضرتی1370

روانشناسیمحمد حسنزهرا رسولی نژاد1371

روانشناسیرضانفیسه احمدی1372

روانشناسیمحمدعلیزهرا زارعی1373

روانشناسیعلی محمدمریم محمدی1374

روانشناسیالهام کوزه گران1375

روانشناسیفاطمه توحیدی سیف1376

روانشناسیسیده سمانه رحمت1377

روانشناسیآمنه الهامی نیا1378

روانشناسیسید مصطفی جاوید1379

روانشناسیمجتبی عموئی رگن آبادی1380

روانشناسیبتول زینوند1381

روانشناسیفرشته محمد حسینی1382

روانشناسیمحمدعلی مهرابی1383

روانشناسیحکیمه لطفی1384

روانشناسیمریم امجدی1385

روانشناسیمعصومه بهمنی1386

روانشناسیکریم نظر نژاد1387

روانشناسیسیده مینا سیدان جاسبی1388

روانشناسیرقیه کاظمی زاد1389

روانشناسیحسین علی حسینی1390

روانشناسیسیدعاطفه جاللی1391



روانشناسیمعصومه محققی1392

روانشناسیفاطمه رشخواری1393

روانشناسیشیرین قرنلی1394

روانشناسیساجده ره انجام1395

روانشناسیسمیه اشرفیان1396

روانشناسیصفیه نصرالهی1397

روانشناسیمریم عزیزی1398

روانشناسیزهرا آشوری نوش آبادی1399

روانشناسیفاطمه ابوالحسنی1400

روانشناسیسمیه السادات حسنی1401

روانشناسیحسن یوسفی1402

روانشناسیمزگان موذن1403

روانشناسیطاهره یوسفی1404

روانشناسیمهری مقتصدی1405

روانشناسیعباس گائینی1406

روانشناسیفاطمه حسینی فر1407

روانشناسیزینب حسن زاده جمال1408

روانشناسیلیال سروده1409

روانشناسیزهرا امیری1410

روانشناسیلیال سهیلی راد1411

روانشناسیاکرم آزاد فالح1412

روانشناسیحمیده اکبر نوذری1413

روانشناسیسمیه حسینعلی گل1414

روانشناسیفاطمه احمدی تبار1415

روانشناسیمهری جوکار علی آبادی1416

روانشناسیانسه طباخ نژاد قمی1417

روانشناسیزهرا طالب1418

روانشناسیسمیرا بهمن1419

روانشناسیاسماء غیاثوند1420

روانشناسیاشرف میرهاشمی1421

روانشناسیزهره ساریان1422

روانشناسیحمیده رمضانی1423

روانشناسیمهدی غزنوی1424

روانشناسیالهام صفا1425

روانشناسیعلی کریمی لوئی1426

روانشناسیزهرا استادیان خانی1427



روانشناسیسیده زهرا محمودی حسینی1428

روانشناسیفاطمه تال1429

روانشناسیعباس کحالی1430

روانشناسیسمیه بوستان افراز1431

روانشناسیطیبه باغبادرانی1432

روانشناسیزهرا حسن سعید 1433

روانشناسیمحمدعارف سلیمی1434

روانشناسیمحمد جواد محقق1435

روانشناسیعلی پوستی1436

روانشناسیمریم سادات آقائی راد1437

روانشناسیمریم بزی1438

روانشناسیزهراسادات حسینی کاشانی1439

روانشناسیزینب داودی1440

روانشناسیزهرا اسداللهی1441

روانشناسیسکینه رضائی1442

زبان وادبیات فارسیمحمدزهرا پاکدامن مقدم1443

زبان وادبیات فارسیمحمودفریده بهبودی1444

زبان وادبیات فارسیرمضانمجید شهریاری1445

مترجمی زبانعباسعلیزهرا عطاء الهی1446

مترجمی زبانعلی اصغرسمیه کیمیائی فر1447

مترجمی زبانماشاء الهمحبوبه حق طلب1448

مترجمی زبانمحمدزهرا محمدی1449

مترجمی زبانسید اسمعیلالهه وکیلی قاهانی1450

مترجمی زبانمحمد علیمرضیه نظری1451

مترجمی زبانقاسمزینب فروزش هندی خاله1452

مترجمی زبانمحمدمریم جنتی پور1453

مترجمی زبانحسناعظم چاوشی1454

مترجمی زبانمسیبمریم حداد دیزیجانی1455

مترجمی زبانرضازینب سیفی1456

مترجمی زبانمحمد حسینسمیه فهیم نیا1457

مترجمی زبانابوالفضلزینب اصغری1458

مترجمی زبانذبیح الهکبری میرزالو1459

مترجمی زبانمحمد تقینجمه چلویی دارابی1460

مترجمی زبانمسلماعظم میرزایی1461

مترجمی زبانحسنزهرا ابوالفضلی1462

مترجمی زبانقربانعلیطیبه اسکندری1463



مترجمی زبانرضامریم آقاجان زاده صفا1464

مترجمی زباناسماعیلمریم خجسته فرد1465

مترجمی زبانسید علیحکیمه سادات موسوی ندوشن1466

مترجمی زبانعلیمریم یوسفی1467

مترجمی زبانحسینزکیه امامی نیا1468

مترجمی زبانطهنیره موسوی هاشمی سرارکانرود1469

مترجمی زباناحمدعصمت سبزی1470

مترجمی زبانعلیرضامنصوره حمیدی زاده1471

مترجمی زبانابوالفضلنرجس خاتون غفاری ثابت1472

مترجمی زبانیوسفطاهره رحیمی1473

مترجمی زبانامید آقافاطمه جزایری1474

مترجمی زبانبیوکاعظم فرضی1475

مترجمی زبانمحمد حسینسپیده سلطانی یالقوز آغاجی1476

مترجمی زبانمیزاابوالحسنفرزانه شیخ االسالمی1477

مترجمی زبانجمشیدلیال کاظمی1478

مترجمی زبانعبداالمیراسماء معینی1479

مترجمی زبانعباساعظم عبدالهی1480

مترجمی زباناحمدمرضیه صائمی1481

مترجمی زبانمحمد رضاوحیده سفید گر غالمی1482

مترجمی زبانعباسعلیراضیه شابلی1483

مترجمی زبانپرویزمحبوبه رضوانی یزدلی1484

مترجمی زبانمحمدمنصوره باقری1485

مترجمی زبانماشاءالهسمیه کشاورزی دهنوی1486

مترجمی زبانابوالفضلفائزه مختاری1487

مترجمی زبانشنبهزهرا مروجی1488

مترجمی زباناحمدفاطمه عباسی1489

مترجمی زبانصمدزهرا دهقانی خیر آبادی1490

مترجمی زبانمحرمعلیمریم عظیمی بزچلوئی1491

مترجمی زبانمحمدزهرا عبدی1492

مترجمی زبانسید ابوالقاسمسیده ساره نبوی چاشمی1493

مترجمی زبانرمضانعلیاعظم احمدی جبلی1494

مترجمی زبانعلی اکبرملیحه رمضانی فینی1495

مترجمی زبانحسنفاطمه زینلی کهکی1496

مترجمی زبانعبدالهمحبوبه زینوند مقدم1497

مترجمی زبانمحمدصدیقه درامامی1498

مترجمی زبانابوالفضلفاطمه ابراهیمی1499



مترجمی زبانغالمرضااعظم فخره1500

مترجمی زبانعباسمحمد مهدی شریفی نژاد صیقالنی1501

مترجمی زبانمصطفیرضا حبیبی1502

مترجمی زبانبشیرمحمد سخن سنج1503

مترجمی زبانعباسعلیمحمد ایمان پور1504

مترجمی زباناسمعیلمحمد جواد شیخ اسماعیلی1505

مترجمی زبانحبیب الهمحسن نامدار1506

مترجمی زبانحسینمحمد قاسمی ورزنه1507

مترجمی زبانغالمرضامحمد رضا ابراهیمی1508

مترجمی زبانسید محمودسید مهدی نقیبی فرد1509

مترجمی زبانعلیحجت اله صبوحی1510

مترجمی زبانمحمد باقررضا زینل لنگرودی1511

مترجمی زبانمحمد علیمحسن پرتوی آذر1512

مترجمی زبانعلیعباس مجید نیا1513

مترجمی زبانجمشیدمهدی بهرامی1514

مترجمی زبانعیسیمحسن علی محمد آقاجانی1515

مترجمی زبانغالمرضااصغر کلهری1516

مترجمی زبانحسنرضا باقری نویسی1517

مترجمی زبانمحمد حسنمهدی هاشمیان آدریانی1518

مترجمی زبانغالمعلیعلی اکبر رضائی1519

مترجمی زباناسماعیلعلی موسی پور براق1520

مترجمی زبانعزیزجواد ایل سعادتمند1521

مترجمی زبانعلینادر یوسفی1522

مترجمی زبانعلیمحمد انصاری1523

مترجمی زباناصغررسول صدیقی1524

مترجمی زباناصغرروح اله ترابی سلیم1525

مترجمی زبانجعفرمهدی یوسفی1526

مترجمی زبانحسنمحمد قربانخانی1527

مترجمی زبانعلیفرشته غفاری1528

مترجمی زبانسلطانعلیزهرا بهدری1529

مترجمی زبانمهدیقلیزهره بافرانی1530

مترجمی زبانمحمدطوبی امرالهی بیوکی1531

مترجمی زبانمحمد ابراهیمطوبی سلیمانی درچه1532

مترجمی زبانحسینزهره متوسل1533

مترجمی زبانعلی اکبرشمسی مراد حاصلی1534

مترجمی زبانعبداالمیرسمیره کاواری1535



مترجمی زبانعلیلیال کحالی1536

مترجمی زباندرویشآمنه بهادر1537

مترجمی زبانمحمد حسننیلوفر لطیفی1538

مترجمی زباناکبرسعیده مسجدی1539

مترجمی زبانحسینفرشته داداشی آرانی1540

مترجمی زبانابوالحسننوشین طوسی1541

مترجمی زبانعلیلیال رضائی1542

مترجمی زبانمحمد علیاحسان خادمی1543

مترجمی زبانعباسمسعود تاکستانی1544

مترجمی زبانمحمد رضافاطمه مالک1545

مترجمی زبانمحمدندا سراج1546

مترجمی زبانمحمدمحسن غالمی سمیع1547

مترجمی زباننوروزعلیزهرا محقق1548

مترجمی زبانباقربهاره عطارزاده قمی1549

مترجمی زبانحسینسمیه معارف وند1550

مترجمی زبانعلیشریفه طالب دعائی1551

مترجمی زبانمحمدابوالفضل عبدلی1552

مترجمی زبانعباسمحمود رامین1553

مترجمی زبانعلی اکبرحسین عبدالحی1554

مترجمی زبانکریممریم نیک اعتقاد1555

مترجمی زباناکبرفاطمه باباولی1556

مترجمی زبانعلیجعفر نجاتی1557

مترجمی زبانساالرمحمد تقی تقوق چگنی1558

مترجمی زبانعباسمحدثه غفاری قمصری1559

مترجمی زبانابراهیمزینب جندقی1560

مترجمی زبانابراهیمعلی بیات1561

مترجمی زبانسید حسینعاطفه السادات ابوترابی فرد1562

مترجمی زبانسید محمد علیسید محمد حسن خادمی1563

مترجمی زبانمحمد رضازهرا خلجی1564

مترجمی زبانرامینآزاده جهانی1565

مترجمی زبانعلیپروانه قربانی1566

مترجمی زبانهادیمعصومه حمیدیان فرد1567

مترجمی زبانابوطالبطاهره حامدی1568

مترجمی زبانعلی اصغرمریم امیری مبعوث1569

مترجمی زبانمحمدکبری حسن پور1570

مترجمی زبانغالمحسیناعظم یوسفی1571



مترجمی زبانعباسمریم عباسی1572

مترجمی زبانسیدحسینسید محمد طباطبائی1573

مترجمی زبانمنصورسمیه نجفی1574

مترجمی زبانمحمد اسماعیلاعظم نجفی1575

مترجمی زبانمرادمریم وفائی منش1576

مترجمی زبانمحمودسمیه محمدی1577

مترجمی زبانشعبانعلیسمیه المعی رامندی1578

مترجمی زبانعبدالروفمریم صادقا1579

مترجمی زباناحمدحمیده فرجیان شوشتری1580

مترجمی زبانمحمودمریم شریفی1581

مترجمی زبانمحمد ابراهیمنرگس واعظی1582

مترجمی زباناسمعلیمریم احمد پور1583

مترجمی زبانرحمت الهمهدیه ملکی1584

مترجمی زبانمحمدسمیه محمد آقائی1585

مترجمی زبانعربعلیکبری احمد لو1586

مترجمی زبانمرتضینرگس نامدار1587

مترجمی زبانسید محمد جوادمریم السادات یگانه پرست1588

مترجمی زبانمحمد صادقمریم آصفی1589

مترجمی زبانحسینزینب فخاری1590

مترجمی زبانمحمدمجتبی برخوردار بیدگلی1591

مترجمی زبانعلیمرتضی فیضی1592

مترجمی زباناحمدشهره افشار1593

مترجمی زبانغالمعلیآمنه شارعی1594

مترجمی زباناصغرحمیده یعقوبی1595

مترجمی زبانمحمد تقیملیحه خسروجردی1596

مترجمی زبانغالمعلیمنصوره شاه حسینی1597

مترجمی زبانعینمریم صانعی تتماج1598

مترجمی زبانحسنفاطمه وطن خواه کاشی1599

مترجمی زبانحسنزهرا سلطانی غنی1600

مترجمی زبانباقرسهیال ابراهیمی یزدی1601

مترجمی زبانمحمد تقیریحانه سعیدی آرانی1602

مترجمی زبانمحمد علیسعیده مظفری1603

مترجمی زبانمحمدزهرا رنجبر1604

مترجمی زبانحسناعظم ولیخانی1605

مترجمی زبانعبدالهمریم سالمی1606

مترجمی زبانعلیسعید صادقی ده نوی1607



مترجمی زبانصابرنیر خلیلیان1608

مترجمی زبانیدالهبهروز ابراهیمی1609

مترجمی زبانابراهیمایمان موحد1610

مترجمی زبانمحمد تقیمرضیه حیدری نژاد کاشی1611

مترجمی زبانعلی اکبرمحمد صباغی سادیانی1612

مترجمی زبانمنصورمریم قاسمی1613

مترجمی زبانمحمودفاطمه پرستش1614

مترجمی زبانمنیبآمنه هاشمی1615

مترجمی زبانامیر آقاالهام محمدی1616

مترجمی زبانقرائیسید حسن رضا1617

مترجمی زباناحمدمعصومه مشهدی خدابخش1618

مترجمی زبانعلیفرشته غرا1619

مترجمی زباننادرپرند بنان1620

مترجمی زبانمحمودشبنم سنجانی1621

مترجمی زبانسید حسناکرم السادات سید موسوی قم1622

مترجمی زبانمحمدنجمه باوفا1623

مترجمی زبانحسینفاطمه نیک آیین کوپائی1624

مترجمی زبانمحرمعلیمرضیه کهن1625

مترجمی زبانمحمد حسینعلی صباغی1626

مترجمی زبانعلی اصغرزهرا قطبی تبار1627

مترجمی زبانمهدیمحبوبه صدیقیان1628

مترجمی زبانمحمد حسنعلی شطاری1629

مترجمی زبانسید مصطفیسید حسین ثامنیان1630

مترجمی زباناکبراحسان امینی1631

مترجمی زبانسید اصغرسیده اعظم خضری1632

مترجمی زبانحسینسمیه احمدیان1633

مترجمی زباناکبرآزاده سخائی منش1634

مترجمی زبانقاسممعصومه دخیلی1635

مترجمی زبانایرجزهرا رسولپور شبستری1636

مترجمی زبانمحمد حسنفائزه تراب1637

مترجمی زباناسمعیلطاهره دارابکالئی1638

مترجمی زبانسیدابراهیمسیده فهیمه عزیزی کانی1639

مترجمی زبانمحمدجوادروشنک خادم شاهزاده طاهر1640

مترجمی زبانغالمرضادنیا مهرابی1641

مترجمی زبانعلیرضااکرم غالمی جمکرانی1642

مترجمی زبانحسنمرتضی یوسفی کرمانشاهی مقدم1643



مترجمی زبانسید محسنسونا سادات سید طاهر نسل1644

مترجمی زبانداودسمیه جمشیدی فر1645

مترجمی زبانعیوضمریم حسین زاده قوپوز1646

مترجمی زبانغالمحسنسمیه شیزادی حقی1647

مترجمی زبانحسینمحمد جواد علی زاده1648

مترجمی زبانمحمد جوادسمیه بیطرفان1649

مترجمی زبانابوالقاسمزینب کمال الدین1650

مترجمی زبانمحمدمهری خسروی1651

مترجمی زبانحسینمنصوره صحرائی صرمی1652

مترجمی زباناکبرمحمدرضا وفائی1653

مترجمی زبانحسنمریم شاهین1654

مترجمی زبانمحمد بهراممعصومه چنگیزی1655

مترجمی زبانسید علی اصغرلیال سادات اشرفیان1656

مترجمی زبانذوقعلیحسن عزیزی مالیری1657

مترجمی زبانبهرامعلیاکرم بهرامی1658

مترجمی زبانرضامحبوبه صادقی1659

مترجمی زبانمحمد کاظمساجده مالطایفه1660

مترجمی زبانعباسسهیال جباری1661

مترجمی زبانابوالقاسمپروین کارگر فرد1662

مترجمی زبانابوالقاسمسمیه خوش نواز1663

مترجمی زبانمحمدنسرین وظیفه دار1664

مترجمی زبانخدارحمنعمت اهلل رضوانی1665

مترجمی زبانمصطفیاعظم بیدخام1666

مترجمی زبانمنصورامه لیال نجفی1667

مترجمی زبانرهبر علیاحمدرضا رنجبر پروج1668

مترجمی زبانمرادعلیسمیه حصاری1669

مترجمی زبانسید محمودسمانه سادات جعفری1670

مترجمی زبانسید علیرضافهیمه سادات موسوی1671

مترجمی زبانمحمدرضاابراهیم نظریان1672

مترجمی زبانعیسیشورا میرصادقی1673

مترجمی زبانعزت الهعلی علیمردانی1674

مترجمی زبانرحیممحمد حسنی1675

مترجمی زبانمحمد علیشیدا بابائیان1676

مترجمی زبانمحمدعلی اسدی1677

مترجمی زبانحسنمریم طالبی1678

مترجمی زبانکریممرضیه پیرانی1679



مترجمی زبانمحمدمحسن زکی زاده1680

مترجمی زبانهاشمسارا زمانی1681

مترجمی زبانحسنمریم پیروی1682

مترجمی زبانغالمرضامحمد حسین عظیمی منش1683

مترجمی زبانمحمدحمید زعیمیان1684

مترجمی زبانرضامحمدرضا عابدینی1685

مترجمی زبانعلی اصغرزهرا رجبی ابقاء1686

مترجمی زبانعیسیلیلی حی وری1687

مترجمی زبانذوالفقارفاطمه نظری1688

مترجمی زبانماشاءالهسمیه دیاری بیدگلی1689

مترجمی زبانابوالحسنذکیه ربانی تبار1690

مترجمی زبانولی الهمعصومه جوکار1691

مترجمی زبانمحمد جوادزهرا یزدی1692

مترجمی زبانرضاخدیجه فیروزی1693

مترجمی زبانعلی اکبرلیال اسحاقی1694

مترجمی زبانمحمدکاظمفاطمه قرائی1695

مترجمی زبانمحمدزینب عرب1696

مترجمی زبانعلی محمدزینب سلمی زاده1697

مترجمی زبانمحمدعلیاکرم فرهادی کوشکی1698

مترجمی زباناسمعیلسمیه محمد اسمعیلی1699

مترجمی زبانرزاقزینب خیری1700

مترجمی زبانرفعت الههایده مختاری هیزجی1701

مترجمی زبانمحمدملیحه ذوالفقاری مقدم1702

مترجمی زبانحسینزهرا مجیدی آرانی1703

مترجمی زبانمحمدفاطمه خوش گفتار منش1704

مترجمی زبانعلی اصغرمهناز کهندانی1705

مترجمی زبانمحمد حسینمریم عباسیان1706

مترجمی زبانابوالفضلفاطمه ضیائی1707

مترجمی زبانعبدالرزاقملیحه محیسن نژاد محمدی1708

مترجمی زبانمصطفیسعیده احمدی جبلی1709

مترجمی زبانسلطانعلیسمیه قائمی نسب1710

مترجمی زبانسیدباقرفهیمه سادات حسینی زاده1711

مترجمی زبانمحمدلیال کیانی1712

مترجمی زبانغالمحسینآمنه کریمی1713

مترجمی زبانامیرقلیزهرا نادعلی1714

مترجمی زبانمحمداکبر آرزومند1715



مترجمی زبانحسنمحمود نوروزیان1716

مترجمی زبانمحمدرضامریم ابوئی1717

مترجمی زبانحسینعلیمطیعه فخار1718

مترجمی زبانذبیح الهفاطمه حیدری قزلجه1719

مترجمی زبانسیدرضامینو شریعتی1720

مترجمی زبانسیدحسینعلویه فاطمه طباطبائی لطفی1721

مترجمی زبانمهدیمرضیه زارعی1722

مترجمی زبانمحسنسحرناز سحرخیز1723

مترجمی زبانمحمدقلیمرضیه احمدی1724

مترجمی زبانغالمرضاسمانه عبدالعلی1725

مترجمی زبانیوسفسعید سیدی1726

مترجمی زبانمحرمفاطمه رسولی1727

مترجمی زبانیونساعظم نوروزیان1728

مترجمی زبانعیسیباقر نظر پور1729

مترجمی زبانعباسزهرا شیرین بیان1730

مترجمی زبانمیرولیفروزان نیازی فرد1731

مترجمی زبانعلیطاهره منتظر1732

مترجمی زبانعلی اکبرزهرا صفائیان1733

مترجمی زباناکبرمقداد دهقانی1734

مترجمی زبانعبداالمیرمریم اسالمی1735

مترجمی زبانمحمدعلیسمیه هدایت شده1736

مترجمی زبانحیدرعلیمحبوبه سامی1737

مترجمی زبانگل محمدزهره فردین فر1738

مترجمی زباناحمدفاطمه محمدی احمد آبادی1739

مترجمی زبانابوالفضلفرزانه حامدی1740

مترجمی زبانامیرمحمد علی منوچهری1741

مترجمی زبانمصطفیفهیمه سبحانی1742

مترجمی زبانابوالفضلمریم شالبافان1743

مترجمی زبانرحمت الهجمیله زارعی1744

مترجمی زبانداودزینب حقدوست سیار1745

مترجمی زبانآزاده جاللی 1746

مترجمی زبانمحمد مسگری1747

مترجمی زبانالهام نجارچی کرهرودی1748

مترجمی زبانمنصوره وحیدی مقدم1749

مترجمی زبانمریم علی نوری1750

مترجمی زبانهاربیک بایرامزاده1751



مترجمی زبانراحله زواره1752

مترجمی زبانعلیرضا خدامردی1753

مترجمی زبانفرهاد سعید نژاد1754

مترجمی زبانمحبوبه کمالی شریف1755

مترجمی زبانعلیا هاشمی شاهرودی1756

مترجمی زبانراحله تکیه1757

مترجمی زبانآمنه بعاج1758

مترجمی زبانعلیه فاضلی1759

مترجمی زباناسرا جادری1760

مترجمی زبانزینب اسماعیلی1761

مترجمی زبانمعصومه حیدری1762

مترجمی زبانمینا سلیمانی1763

مترجمی زبانزهرا پاینده1764

مترجمی زبانآیت اله قلی زاده1765

مترجمی زبانسمانه کاظمی گرکانی1766

مترجمی زبانزینب محمودی1767

مترجمی زباناکرم شکرزاده1768

مترجمی زبانمرضیه تراب 1769

مترجمی زبانفاطمه انصاری1770

مترجمی زبانشیرین دخت رضائی1771

مترجمی زبانطوبی خانی1772

مترجمی زبانصدیقه قربانی1773

مترجمی زباناکرم کالئی1774

مترجمی زباناسماء کریمی مقدم آرانی1775

مترجمی زبانمرتضی سلیمانی1776

مترجمی زبانمهدیه زند1777

مترجمی زبانمرضیه رحیمی نعمت1778

مترجمی زباننرجس اکبر زاده1779

مترجمی زبانامیر قهرمان پور1780

مترجمی زبانسارا شیخ1781

مترجمی زبانسهیال احمدی1782

مترجمی زبانمحمد جواد اسالمی خوزانی1783

مترجمی زبانمعصومه نیازی فرد 1784

مترجمی زبانمحبوبه محمود خانی1785

مترجمی زبانفاطمه سادات صادقی1786

مترجمی زبانفاطمه بنی حسن1787



مترجمی زبانزهرا بابایی سرور1788

مترجمی زبانهادی زنجیران1789

مترجمی زبانکلثوم نصیری1790

مترجمی زباننرگس فیروز دهقان1791

مترجمی زبانعلی دارائی1792

مترجمی زبانزهرا شنبه زاده سرخائی1793

مترجمی زبانزهره السادات سید موسوی1794

مترجمی زبانمعصومه یوسفی دهنوی1795

مترجمی زبانزهره خبازی علوی1796

مترجمی زباننرجس ابراهیمی1797

مترجمی زباناعظم اهلل مرادی1798

مترجمی زباناکرم عقیلی آشتیانی1799

مترجمی زبانمحبوبه هاشمی1800

مترجمی زبانمسعود فالح احمدی زاد1801

مترجمی زبانمریم سادات حسینی فر1802

مترجمی زبانفاطمه رضائیان موحد1803

مترجمی زبانفهیمه نوری نیا1804

مترجمی زبانالهه یوسفعلی1805

مترجمی زبانزینب دوستی1806

مترجمی زبانمعصومه قربانی ابقا1807

مترجمی زبانبهاره صابری نیا1808

مترجمی زبانافسانه گیالنی1809

مترجمی زبانناهید اصغری1810

مترجمی زبانصبا سادات خدابنده1811

مترجمی زبانطیبه رفیعی1812

مترجمی زبانزینب کریمی1813

مترجمی زبانفضه هاشمی1814

مترجمی زبانفاطمه شعبان زاده1815

مترجمی زبانفاطمه همائی1816

مترجمی زبانغالمرضا کریمی1817

مترجمی زبانحبیب رستمی1818

مترجمی زبانزهرا جلیلی1819

مترجمی زبانالهام شاه شرقی1820

مترجمی زبانزهرا اصفهانیان1821

مترجمی زبانسعید زرین سپهر1822

مترجمی زبانطاهره حسینی تبار1823



مترجمی زبانحسین رحیمی آزاد1824

مترجمی زباننجمه فخیمی1825

مترجمی زبانمحمدرضا یاوری1826

مترجمی زبانلیال جمالی1827

مترجمی زبانحمیده ناصری1828

مترجمی زباناکرم احمدی1829

مترجمی زبانمعصومه صابری1830

مترجمی زباننرجس محمدی1831

مترجمی زبانعلیرضا حیدری1832

1833

روانشناسیقوچعلیعلی یار عابدینی1834

حقوقمحمدالهامه لسانی1835

الهیاتآقارضامونا بختیاری هفت لنگ1836

حقوقمصطفیزهرا آمره بزچلوئی1837

الهیاتحبیب الهجواد رضائی فردوئی1838

حقوقعباسعبدالمومن اخالقی1839

روانشناسیغالم سرورنرجس اخالقی1840

روانشناسیعباسمهری نیکو حرف مینو1841

حقوقعلیمحمدتلخابی1842

حقوقسید حسنسید حسین موسوی فرد1843

الهیاتجان محمدزهرا زال1844

حقوقحجت الهمحمد کتابی1845

حقوقاکبرعلیرضا اکبری1846

روانشناسیمحمدمینو گلزار1847

روانشناسیقربانعلیفرشته اسالمی1848

حقوقعباسابوالفضل باقری1849

حقوقعلیمعصومه قراگوزلو1850

حقوقمهدیمهدیه اصغری تیلکی1851

الهیاتعبداهللسمیه دهقانی1852

الهیاتسلیمانمولود محمودی1853

الهیاتمحمدباقرساره رضا کاظمی1854

زبان وادبیات فارسیمحمودمعصومه زمانی1855

1856

الهیاتیوسفمهری بیات1857

مترجمی زبانحسینمهدی شاکر1858

ادبیات فارسیمحمدابراهیمآمنه داودآبادی1859



مترجمی زبانبیرامعلیعلی قاسم فعلی1860

الهیاتبراتعلیمحمدجواد مختاری رونوسندارانی1861

1862

زبان وادبیات فارسیرسم علیفاطمه رضائی1863

زبان وادبیات فارسیحسنفاطمه سیادتی مقدم1864

زبان وادبیات فارسیامیرراحله گائینی1865

زبان وادبیات فارسیابوالفضلسمیه زال1866

زبان وادبیات فارسیعبادالهنرگس دلدار1867

زبان وادبیات فارسیفتح الهسمانه چاوشی1868

زبان وادبیات فارسیرمضانمعصومه حدادی1869

زبان وادبیات فارسیالیاساعظم موحدی1870

زبان وادبیات فارسیمحمدتقیزینب عبدالهی قمی1871

زبان وادبیات فارسیصفی الهساراسروش پناه1872

زبان وادبیات فارسیعباسمرضیه رجبی فرد1873

زبان وادبیات فارسیمسیبمهدیه حدادی1874

زبان وادبیات فارسیمحمدرضازهرافوالدی1875

زبان وادبیات فارسیاسمعیلمریم وصالی آراسته1877

زبان وادبیات فارسییوسفمهری پاینده1878

زبان وادبیات فارسیذکرعلیاحمدفتحی1879

زبان وادبیات فارسیعین الهسمیه علی مددی1880

زبان وادبیات فارسیمنصورفاطمه فرخی1881

زبان وادبیات فارسیحسنزینب نیکزاد1882

زبان وادبیات فارسیابوالقاسمپروانه نوری زاده گان1883

زبان وادبیات فارسیابوالفضلحمیده زرائی1884

زبان وادبیات فارسیعلیرضامعصومه یاقوتی1885

زبان وادبیات فارسیمحمودفاطمه واحدی1886

زبان وادبیات فارسیسیدمحسنفاطمه جمال الدینی1887

زبان وادبیات فارسیعزتسکینه کریمی1888

زبان وادبیات فارسیباقرصادق خانی پورماچیانی1889

زبان وادبیات فارسیحاجی علیعصمت پورمحمدی1890

زبان وادبیات فارسیمجتبیسمیه زمانی1891

زبان وادبیات فارسیمحمدرضاهدی محققیان بیدگلی1892

زبان وادبیات فارسیاکبرمریم تقی زاده نیک1893

زبان وادبیات فارسییونسعلی نقی جهانی1894

زبان وادبیات فارسیعلی اکبرسجادعسگری مقدم1895

زبان وادبیات فارسیحسنمرضیه رمضانی کوشک1896



زبان وادبیات فارسیسیداصالنسیده فاطمه موسوی ارته بالغی1897

زبان وادبیات فارسیمحمدسمیه توصیفی پور1898

زبان وادبیات فارسیقاسممعصومه مهرابیان1899

زبان وادبیات فارسیحسننسیبه کرباسی چی1900

زبان وادبیات فارسیسیدشمس الدینآالء السادات حکیم1901

زبان وادبیات فارسیحسنزینب بیات1902

زبان وادبیات فارسیسیدرضافخرالسادات بقائی نائینی1903

زبان وادبیات فارسیعلی اکبرمهدیه تندرو1904

زبان وادبیات فارسیتقیراضیه آقائی جشوقانی1905

حقوقحسین جانمنصوره احمدی1906

حقوقنجی الهمجتبی سبحانی1907

حقوقمحمدعلیحمیده پوریزدان پرست1908

حقوقکامرانفائزه مصوررحمانی1909

حقوقسیدعلی اکبرمریم سادات قریشی1910

حقوقمحمدحیدرعلی مجاهد1911

حقوقحسینرقیه حیدری1912

حقوقمحمدجعفرنفیسه قویدل کوشالی1913

حقوققدرت الهمهدی محمودوند1914

حقوقمحمدابراهیممحمداسماعیل خورشید1915

حقوقمحمداکبرآرزومند1916

حقوقعلی الهکبراپیرداده بیرانوند1917

حقوقکریمراضیه شایق نیک نفس1918

حقوقیدالهمرتضی صادقی1919

حقوقعباسمحبوبه اعرابی1920

حقوقمیرستارمیرابوالحسن سیدی دمیرچی1921

حقوقمحمدفاطمه مه آبادی محمدی1922

حقوقحسین  علیزهره قدمی1923

حقوقعلیالهه غم انگیز1924

حقوقعلیمحمدرضامغیث الدین محمدی1925

حقوقاکبرمحمدحیدری1926

حقوقحسنزکیه همایون فر1927

حقوقباقرسیده زکیه گلستانه 1928

حقوقعلیرضاافشار1929

حقوقحسنزهرااسکندری1930

حقوقاسماعیلربابه ملک زاده1931

حقوقمحمداشرف تلخ آبی1932



حقوقحمیدرضاحامداطمینان1933

حقوقحمیدامیررستمعلی1934

حقوقرضازهرا تومش1935

حقوقیعقوبمعصومه عراقی1936

حقوقحسینعلیحسن مردی1937

حقوققدرت الهداودشاه بداغی1938

حقوقعباسحمیده امینی1939

حقوققاسمفهیمه رضائی پویا1940

حقوقابوالقاسممرتضی شعبانی1941

حقوقرحمانخدیجه رحمتی1942

حقوقکریمابوالحسن فلسفیان1943

حقوقجوادمجیدغفارزاده1944

حقوققشممحسن حاجی زاده1945

حقوقسیداحمدسیدمحمودموسوی1946

حقوقسیداحمدعارفه سادات طباطبائی نیستانی1947

حقوقمحمدفاطمه تندر1948

حقوقداودمریم سهیلی راد1949

حقوقحسنزهرابرقبانی1950

حقوقنبی الهسمیه علی آبادی1951

حقوقعلیعصمت حاجی خدادادی1952

حقوقحسناحمددادخواه1953

حقوقغالمعلیرسول رشیدی احمدآبادی1954

حقوقناصرمریم حساوی1955

حقوقعلیمنصورمحمدحسینی پور1956

حقوقعباسسمیه محققیان1957

حقوقعلی حسینسمیه صادقی زاده1958

حقوقسیدمعصومسیدعلی موسوی1959

حقوقزعفرسکینه میری1960

حقوقمرتضیمحمدخواجوی نهوجی1961

حقوقسیدمحمدزینب السادات ابطحی1962

حقوقسیدیعقوبسیده زهراهاشمی1963

حقوقابوالقاسمفهیمه محمدی1964

حقوقسیدابوالحسنسیدعلی پارچینی پارچین1965

حقوقمحمدعلیحسین فرهادی1966

حقوقاحمدزهراهاشمی زاده موتاب1967

حقوقسیاوشحوراجوادی کلکو1968



حقوقحسنساراپیله ور1969

حقوقهاشمحمیده جعفری1970

حقوقمطلبفاطمه اسم خانی1971

حقوقمحمدباقرزکیه رسولی اندریان1972

حقوقعلیرضازینب امیری فردوی1973

حقوقالقاصکاظم سوری1974

حقوقسیدطاهرسیدباقرمحمدی1975

حقوقمحمدزینب کاظمی درئی1976

حقوقحسناعظم اسمعیلی خسرقی1977

حقوقبیت الهنعمت شکاری1978

حقوقفرهاداثمرمحمدیان1979

حقوقعلیسمانه قاسمی باقرآباد1980

حقوقفرج الهیاسرکرمی1981

حقوقنایب علیمحرمعلی برقراری1982

حقوقامیدعلیمریم عباسی1983

حقوقحسینزهراشیرازی فردوئی1984

حقوقنظرعلیمهدیه محمدخانی1985

حقوقعباسعلیبهروزجندقی1986

حقوقحسینعلیفاطمه فدائی چمه بن1987

حقوقعباسمحمدرضااسداله زاده1988

حقوقمحمدعلیحجت خاکی1989

حقوقمرادمحمدسعیدعسکری جواران1990

حقوقمنصورزهراءفضلی زاده1991

حقوقیادگارسعیده نظری دره بیدی1992

حقوققنبرمهری طاهری1993

الهیاتسیدباقرحوراعباسی رودبارکی1994

الهیاتحسینمریم اسحقی1995

الهیاتعلیمهرزادآشفته1996

الهیاتغالمطیبه غالم پورفردوئی1997

الهیاترضازهرازینلی جان آبادی1998

الهیاتمحمدآسیه ملکی1999

مترجمی زبانمحمدباقرمحمدعلی محمدلو2000

مترجمی زبانعلیفاطمه کهن پور2001

مترجمی زبانمحمدمعصومه اژدهاک2002

مترجمی زبانسیدعبدالهفاطمه السادات موسوی پور2003

مترجمی زبانعلی محمدشهربانومحمدی2004



مترجمی زبانابراهیمزهره پیشوا2005

مترجمی زبانابوالفضلعاطفه روحانی2006

مترجمی زبانمحمدعلیمحمدکاظم معصومی2007

مترجمی زبانابوالفضلمریم مهران زاده2008

مترجمی زبانمحمدمهسامصاحبی فرد2009

مترجمی زبانتقیمحبوبه عصارزاده2010

مترجمی زبانمحمدمهدیروح اله فهیمی2011

مترجمی زبانبهروزکسری الکائی2012

مترجمی زباناحمدمهدی سبحانی2013

مترجمی زبانحسینسکینه شهبازی2014

مترجمی زبانعلی احمدمریم رحیمی راد2015

مترجمی زبانزین العابدینمهدی مصباحی2016

مترجمی زبانسیف الهمرتضی مرنجیان آرانی2017

مترجمی زبانتقیمریم علی بابائی2018

مترجمی زباناسمعیلالهه شریفی دوست2019

مترجمی زبانمختارعلی پرماس2020

مترجمی زبانعلیدادرقیه بهشتی2021

روانشناسیاحمداعظم حیدری زرنوشه 2022

روانشناسیمجیدزینب بیاتی2023

روانشناسیحسنطاهره دالورزاده آرانی2024

روانشناسیمحمدعلیمحمدتقی میرزائی2025

روانشناسیقربانعلیزهراپیلتن2026

روانشناسیاسفندیارمجتبی صفاری بیدگلی2027

روانشناسیهادیمنیره فاریابی2028

روانشناسییدالهمعصومه سعادتی2029

روانشناسیکوثرابراهیم پیران عادل2030

روانشناسیکریمسمانه شقایق نیک نفس2031

روانشناسیاسمعیلمحبوبه سلگی رشیدی2032

روانشناسیمحمدحسنطاهره هنرمند2033

روانشناسیعلیفرشته پهلوان زاده مقدم فینی2034

روانشناسیولی الهنسترن گندم کارساری2035

روانشناسیشعبانعلیسهراب محمدی2036

روانشناسیمحمودالهام طالبیان قمی2037

روانشناسیاسدالهخاتون نظام آبادی2038

روانشناسیعباسمرضیه محمدی نجف آبادی2039

روانشناسیحسنکلثوم مردی قشالقی2040



روانشناسینصرت الهسعیده عاصم آبادی2041

روانشناسیعباسفاطمه بابائی میمند2042

روانشناسیعبدالحسینآمنه عبدالحسین عبداالمیر2043

روانشناسیکاظمزهره زارعی2044

روانشناسیحسنفاطمه شکارچی2045

روانشناسیقاسمفرح نازاسماعیلی2046

روانشناسیغالمرضافاطمه بابازاده بیدگلی2047

روانشناسیزین العابدینامیرمهدی کریم خانی2048

روانشناسیرضافائزه تقیان2049

روانشناسیاصغرکبری شیری2050

روانشناسیفاضلرقیه واعظ زرنق2051

روانشناسیغالمرضافاطمه رنج بر2052

روانشناسیسیدرضافاطمه سادات وزیری2053

روانشناسیسیدحمزهسیده طیبه موسوی2054

روانشناسیعلیرضافرشته قنبری2055

روانشناسیمرتضیمعصومه زمانی بشیر2056

روانشناسیعلی اکبراعظم روشن2057

روانشناسیمهدیزهراخداپرست خالکیاسری2058

روانشناسیمحمدعلیزهراحیدری االنبوروش2059

روانشناسیمحمدعلیفاطمه کارگرشورکی2060

روانشناسیسیدمحمودسمیه سادات حسینی2061

روانشناسیعبدالهمحمدامیدی فرد2062

روانشناسیرضازینب جانقربان2063

روانشناسیقاسمالهه نجات2064

روانشناسیحسینعلیفاطمه محبوبی قرخلو2065

روانشناسیحسینعلیسمیه سبزآبادی بزچلوئی2066

روانشناسیحسینآسیه سرانجام2067

روانشناسیمحمدروفاسمابهمنی2068

روانشناسیمحمدحسنمهدی قائدی2069

روانشناسیسیدخدامرادسیده مهوش ترابی2070

روانشناسیحکمعلیفاطمه زالی2071

روانشناسیعلیرضازهرا محمدی2072

روانشناسیمصطفیمریم توسلی نژاد2073

روانشناسیغالمرضاطاهره خیرآبادی2074

روانشناسیقاسماسماکربالئی2075

روانشناسیمرتضیخدیجه دروگر2076



روانشناسیحسینافسانه رجبی مقدم کهکی2077

روانشناسیقربانعلیمحمدرمضانی غریبدوستی2078

روانشناسیغالمعلیزهره فیروزعلی زاده2079

روانشناسیمرتضیسمانه علی زاده2080

روانشناسیقدرت الهنداوردی2081

روانشناسیاسمعیلمهدیه اسماعیل نژادباقری2082

روانشناسیمحمدحسینشهالنجفقلی زاده حصار2083

روانشناسیقرباناعظم محمودزاده2084

روانشناسیمحمدعلیسهیال حاجوی خواجه غیاثی2085

روانشناسیسیدمحمدبتول موسوی اصل2086

روانشناسیاسماعیلمریم یل2087

روانشناسیسیدرضاسمانه سادات حسینی نورزاد2088

روانشناسیتقیزهره آب خضر2089

روانشناسیعلی بمانالهه آرخ2090

روانشناسیمحمدحسینمرضیه احمدی2091

روانشناسیحسیننامیه راگردی2092

روانشناسیعباسعلیطیبه کنگرانی فراهانی2093

روانشناسیحسینمنصوره پویافر2094

روانشناسیعادلپری نازآهنگرمرادی2095

روانشناسیحسینعلی حسین بابائی2096

روانشناسیمحمدحسینموناجاویدفر2097

روانشناسیمحمدالهام مرادی مونس2098

روانشناسیسیداحمدسمیراسادات سیدی2099

روانشناسیسعیدهانیه بشارتی2100

روانشناسیمحمدبهزادسلمانی مشکانی2101

روانشناسیحسنمعصومه شکیبابیدرونی2102

روانشناسیمحمدهادیهدی مشفق2103

راهنمائی ومشاورهبیرامعلیسنا عبدی زرین2104

زبان وادبیات فارسیخلیل الهفاطمه رحمانی2105

آموزش و پرورش ابتدائیحسینفاطمه سعیدیان 2106

آموزش و پرورش ابتدائیرحمنمریم پوسی2107

آموزش دینی عربیمحمودناصرپارچه باف2108

الهیاتسیدحسینسیدمجتبی رضوی حائری2109

الهیاتعبداله هاشملیلی فریدی قینرجه2110

الهیاتسیدتقیسیدمهدی حسینی2111

الهیاتحسنعلیزینب معصومی2112



الهیاتمحمدرضافاطمه پرگم2113

الهیاتحسنمهدی ترابی نظر2114

الهیاتعلیرضاعیسی ملک زاده2115

الهیاتحسنملیحه علی عباسی2116

الهیاترمضانسارامحمدپور2117

الهیاتغالمرضاطیبه صادقیان2118

الهیاترسولسمیراقاسمی2119

الهیاتاله کرمنجیمه برهمنی2120

الهیاتحسننرگس مرادی2121

الهیاتمحمودحسن ولیان2122

الهیاتزین العابدینمحمدرئیس میرزائی2123

الهیاتسیدعبدالوهابنرگس سادات قافله باشی2124

الهیاترحمت الهزکیه شکری2125

الهیاتعباسسارا بامیری2126

الهیاتمحمدنبیحمیدرضاصادقی2127

الهیاتمحمدمهدی علی محمدی2128

الهیاتصادقفاطمه انصاری راد2129

الهیاتمسلممریم محمدزاده2130

الهیاتعلیبتول اسدی دهریزی2131

الهیاتمیرمحمدعلیسیده معصومه فخرالدین مبارکی2132

الهیاتمحمدسعیده حسنی2133

الهیاتپرویزجوادنظری سرشکه2134

الهیاتکاظمانوارنداف زاده2135

الهیاتحمیدآسیه ابراهیم رضاگاه2136

الهیاتغالم عباسمعصومه بیکدلو2137

الهیاتحمیدزهرامریمی2138

الهیاتیوسففاطمه زینی2139

الهیاتسیدعباسسیده فرشته السادات پیغمبری2140

الهیاتحسنحسین قلی زاده اصل2141

الهیاتداودفاطمه آقائی2142

الهیاتعلیرضااحمدقراقیه2143

الهیاتغالماحمدروزبهانی2144

الهیاتابوالفضلزهره یوسفی دهنوی2145

الهیاتعباسآمنه مالپورالکساری2146

الهیاتعباسمرتضی روحانی راوری2147

الهیاتحسیننداگورابی2148



الهیاتسیدمحمودحسن سیدعرب2149

2150

علوم تربیتیاصغرلیلی افشاری نژاد2151

علوم تربیتیغالمعلیزهره حیدری دستجری2152

علوم تربیتیستاراکرم زرگریان2153

علوم تربیتیقاسمفاطمه زین العابدینی2154

علوم تربیتیسیدرضامعصومه سادات خیبر2155

علوم تربیتیعلی اکبرطیبه خلج2156

علوم تربیتیشمس علیمریم سیمرغ2157

علوم تربیتیحجه الهزهرامیرزاخانی2158

علوم تربیتیمحمدجوادناهیدمحمدی2159

علوم تربیتیسیدیونسفاطمه سادات هاشمی2160

علوم تربیتیمیراحمدسیدسعیدسیدنژاد2161

علوم تربیتیحسینزینب مالسلمانی2162

علوم تربیتیعبدالهآمنه ابراهیمی آزاد2163

علوم تربیتیابراهیممعصومه کریمی مهر2164

علوم تربیتییوسفسعیدسیدی2165

علوم تربیتیحسینسمانه کاظمی2166

علوم تربیتیسیدنبیسیده فاطمه موسوی2167

علوم تربیتیعباسفرشته نجفی2168

علوم تربیتیداودنرگس براتی حصاری2169

علوم تربیتیاحمدعلیسمیه دارابی2170

علوم تربیتیرضاسمیه زمانیان2171

علوم تربیتیسلیمانمریم کرمی2172

علوم تربیتیمحمدباقرسمانه صالحی منش2173

علوم تربیتیداودطیبه جمعه ئی2174

علوم تربیتیمحمدحسنمریم رضائی2175

علوم تربیتیعلیفاطمه مرادی قلعه2176

راهنمایی ومشاورهداودهداموثق2177

راهنمایی ومشاورهبیرامعلیسناعبدی زرین2178

راهنمایی ومشاورهمحمدفاطمه مالحسینی وشنوه ئی2179

راهنمایی ومشاورهغضنفرزهراهوجان علی آبادی2180

زبان و ادبیات عربناصرسکینه آوازه2181

زبان و ادبیات عربعالءسروربرادران کرمانی2182

زبان و ادبیات عربشیرینعلیعلی ذاکری2183

زبان و ادبیات عربحسینزهراگنجی فرد2184



زبان و ادبیات عربرحیمزکریا مهتری2185

تربیت بدنیمحمدرحیمصدیقه آسپنون2186

تربیت بدنیولی الهزهرااسالمی مهرجردی2187

تربیت بدنیرحمت الهعطیه ایلیاتی2188

تربیت بدنیعلیکلثوم امیری2189

تربیت بدنیمحمدرضاطاهره باقرکرمانی2190

تربیت بدنیناصرفاطمه پژمان2191
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