
 

 
 1391هدازن هَزد ًیاش جْت ثبت ًام اش پریسفتِ ضدگاى وازضٌاسی ازضد ًا پیَستِ بدٍى آشهَى سال *

داًطگاُ ضْید هدًی آذزبایجاى 

  لطع12ِ-    3*4عىس  -1

  سسی تصَیس آى2اصل وازت هلی ٍ  -2

  سسی  تصَیس اش ولیِ صفحات ضٌاسٌاهِ 2اصل ضٌاسٌاهِ ٍ  -3

وازت پایاى خدهت یا هعافیت داین یا پصضىی یا بسي ابطال ضدُ هعافیت تحصیلی بسای داًطجَیاى سال آخس همطع وازضٌاسی ٍ  -4

 تصَیس آى

 سسی تصَیس آى ٍ یا فسم هعدل ول ٍاحدّای گرزاًدُ بسای 2اصل هدزن وازضٌاسی یا اصل گَاّی تایید ضدُ داًطگاّی ٍ  -5

 داًطجَیاى سال آخس

 حىن هسخصی ساالًِ ٍ یا هاهَزیت تحصیلی بسای وازهٌداى دٍلت -6

 

.  بِ ادازُ ول آهَشش داًطگاُ هساجعِ فسهایٌد21/6/91ًاهبسدگاى هحتسم جْت ثبت ًام دز زٍش سِ ضٌبِ هَزخِ * 

 

زضتِ زیاضی - داًطىدُ علَم پایِ

 آًالیص - زیاضی هحض بٌْام هطلبی 1

تحمیك دز عولیات -  زیاضی وازبسدی ًسسیي حیدزی تسوواًی  2

آًالیصعددی - زیاضی وازبسدی هٌیسُ ًمی شادُ خاًماُ  3

فیصیه  -  زیاضی–زیاضی وازبسدی ٍیدا پَز صادق  4

ٌّدسِ - زیاضی هحضپسًاش ًظاهی دٍست  5

 شهیٌِ ًظسیِ هعادالت دیفساًسیل –زیاضی هحض پسیسا هطفمی فس  6

تسویبیات - زیاضی هحض سویسا ًیىٌام هطلك  7

 

زضتِ شیست ضٌاسی - داًطىدُ علَم پایِ

   علَم گیاّی گسایص شیست ضٌاسی ٍ تىَیٌی–شیست ضٌاسی  هیٌا ضْین للعِ چی 8

  علَم سلَلی ٍ هَلىَلی– شیست ضٌاسی الدى فتاح الدم  9

 علَم سلَلی ٍ هَلىَلی – شیست ضٌاسی فسضتِ سادات یًَسی  10

 

زضتِ فیصیه - داًطىدُ علَم پایِ

  شهیٌِ هحاسبات ٍ اطالعات وَاًتَهی–فیصیه  شیبا هصهل 11

 (پالسوا) گسایص اتوی ٍ هَلىَلی–فیصیه هْدیِ هْدی شادُ  12

 گسایص حالت جاهد –فیصیه حبیبِ پَز حسي  13

 گسایص حالت جاهد –فیصیه زلیِ آلائی  14

 گسایص اتوی ٍ هَلىَلی شهیٌِ اپتیه ٍ لیصز- فیصیهسویِ اسىَیی عبدل  15

 

 زضتِ ضیوی- داًطىدُ علَم پایِ

   ضیوی فیصیه –ضیوی  زٍیا حبیب شادُ 16



  ضیوی تجصیِ –ضیوی سىیٌِ عیَضی  17

  ضیوی آلی –ضیوی اوسم گلطي حسیٌی  18

  فیتَضیوی  –ضیوی پسیسا صالح پَز  19

 

 بسق- داًطىدُ فٌی ٍ هٌْدسی 

 لدزت- هٌْدسی بسق  هْدی علوی 20

 لدزت –هٌْدسی بسق آصف هصطفی ًطاد  21

 لدزت-  هٌْدسی  بسق  هیالد پیسی همدم 22

 

 

 

 زضتِ هىاًیه- داًطىدُ فٌی ٍ هٌْدسی

   تبدیل اًسضی –هٌْدسی هىاًیه  سحس زفیعی اصل 23

 

 

 زضتِ عوساى - داًطىدُ فٌی ٍ هٌْدسی

ساشُ- هٌْدسی عوساى  اهیي زشالی ولجاّی 24  

 ساشُ –هٌْدسی عوساى هیس حاهد زضَی ًطاد اّس  25

ساشُ -  هٌْدسی  عوساىٍحید ًظسی  26

 

 زضتِ فلسفِ ٍ والم اسالهی- داًطىدُ الْیات

 فلسفِ ٍ والم اسالهی- الْیات ٍ هعازف اسالهی سید هستضی علَی شادُ هیالًی 27

 فلسفِ ٍ والم اسالهی- الْیات ٍ هعازف اسالهیشیٌب تویوی  28

 

 زضتِ ادیاى ٍ عسفاى- داًطىدُ الْیات

  ادیاى ٍ عسفاى–الْیات ٍ هعازف اسالهی  خدیجِ تازٍیسدی ولیبس 29

 

 

 زضتِ فمِ ٍ هباًی حمَق اسالهی- داًطىدُ الْیات

 فمِ ٍ هباًی حمَق اسالهی- الْیات ٍ هعازف اسالهی هحود زضا جَابی زحواًی 30

 

 فمِ ٍ هباًی حمَق اسالهی- الْیات ٍ هعازف اسالهی هْسی بابا زحیوی 31

 

 

 زضتِ علَم لسآى ٍ حدیث- داًطىدُ الْیات

 علَم لسآى ٍ حدیث- الْیات ٍ هعازف اسالهی هعصَهِ زًجی بسهس 32

 

 علَم لسآى ٍ حدیث- الْیات ٍ هعازف اسالهی هطگاى فالحی 33

 



 داًطىدُ علَم تسبیتی ٍ زٍاًطٌاسی

 تحمیمات آهَشضی ادیبِ زضایی 34

 زٍاًطٌاسی تسبیتی فسضتِ عباسپَز 35

 زٍاًطٌاسی عوَهی خدیجِ پسٌدی صَهعِ صفلی 36

 زٍاًطٌاسی عوَهیهٌْاش زسَل شادُ  37

آهَشش ٍ بْساشی هٌابع اًساًی حسي ًجفی  38

 

 

 زضتِ شباى ٍ ادبیات عسبی- داًطىدُ ادبیات ٍ  علَم اًساًی 

 شباى ٍ ادبیات عسبی عبدالِ صالح شادُ 39

 شباى ٍ ادبیات عسبی فاطوِ لَی 40

 

 زضتِ شباى ٍ ادبیات فازسی- داًطىدُ ادبیات ٍ  علَم اًساًی 

 شباى ٍ ادبیات فازسی هیتسا زضایی وساهتی 41

 شباى ٍ ادبیات فازسی شّسا هددیاى 42

 

 زضتِ شباى ٍ ادبیات اًگلیسی- داًطىدُ ادبیات ٍ  علَم اًساًی 

آهَشش شباى اًگلیسی سپیدُ دًداى ساش بْازی  43

آهَشش شباى اًگلیسی سحس اًساًی  44

شباى ٍ ادبیات اًگلیسی لیال زًٍمی بسّاى  45

شباى ٍ ادبیات اًگلیسی یلدا ًَایی ولَاًك  46

شباى ٍ ادبیات اًگلیسی ضیسیي اهاهی سْصابی  47

آهَشش شباى اًگلیسی الْام ضاپَزیاى  48

شباى ٍ ادبیات اًگلیسی پسیسا بالسی فائص  49

 

 داًطىدُ وطاٍزشی

  بیوازی ضٌاسی –هٌْدسی وطاٍزشی  ًسگس آشادی 50

 گیاّی

  بیَتىٌَلَضی دز –هٌْدسی وطاٍزشی  ًدا حسي پَز 51

 وطاٍزشی

  حطسُ ضٌاسی –هٌْدسی وطاٍزشی  زحیوِ حسیي شادُ 52

 وطاٍزشی

 

 


