
 

  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده

 
 احمد حمد آلا -1

 شرمه زاده عطاءاله ابراهیم -2

 غالمرضا اردشیر -3

 مهدي ازوجی -4

 تقی بارفروشی -5

 دماوندي ياسر بالغی -6

 حمید جزايري -7

 نوکندي میثم جعفري -8

 زاده محمدرضا حسن -9

 سید مهدي حسینی -11

 گتابی بیژن ذاکري -11

 رضا ذهابی محمد -12

 چراتی زهرا رحمانی -13

 بهروز رضائی -14

 نوعی ابوالفضل رنجبر -15

 محمود سخائی سید  -16

 االسالمی عبدالرضا شیخ -17

 گنجی بهرام عزيزاله -18

 مهدي عمادي -19

 اصغر غالمیان سید -21

 هدي قريشی -21

 شعبانعلی گل -22

 کردي حسین منتظري -23

 مجتبی منصوري -24

 حسین میارنعیمی -25

 محمد میرزائی -26

 سارا میناگر -27

 

  

 
  

 



 شیمی مهندسی دانشکده

 حسین امانی -1

 آبادي زرين حمید بخشی -2

 مجید پیروي -3

 محسن جهانشاهی -4

 مرتضی حسینی سید -5

 پور احمد رحیم -6

 نجارکالئی نژاد مصطفی رحیم -7

 سیدرضا شعبانیان -8

 روشن نیا فريد طالب -9

 محسن قربانی -11

 امیري اصغر قريشی علی سید -11

 السادات محمدي مائده -12

 پور حسن مهدي -13

 نژاد کامیار موقر -14

 درزي پور قاسم نجف -15

 زاد مريم نیک -16

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پايه علوم دانشکده

 حسین آکو -1

 جمالی علی بنی -2

 فر محمود بهروزي -3

 طبري زاده ستاره حبیب -4

 درزي نژاد کريم حسنی سید -5

 سمیه خادملو -6

 بابايی رضا خان -7

 اللهی اهلل روح رحمت -8

 فیروزجائی بهنام طالئی -9

 پور محسن علی -11

 هريکندئی نژاد حسن علی -11

 بهرام محمدزاده -12

 اله مخبري فتح -13

 محله سید مهران مطیعی -14

 نژاد کريمیحسن  -15

 

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمران مهندسی دانشکده

 علیرضا آفري -1

 قاجاري ياسر ابراهیمیان -2

 راد حسن امینی -3

 احمد انوري سید -4

 حمیدرضا توکلی -5

 کوتنايی خدابخش جواديان -6

 فرشیدرضا حقیقی -7

 مهدي حمیدي -8

 رضا داودي محمد -9

 کالگر مهدي دهستانی -11

 فیروزجائی علی رحمانی -11

 روشننادر  -12

 پاشا عیسی شوش -13

 درزي زاده غالمرضا عبداهلل -14

 امیر مدرس  -15

 علیرضا میرزاگلتبارروشن  -16

 کاظم ناظريان -17

 پور مرتضی نقی -18

 نیا بهرام نوائی -19

 رضا نورزاد -21

 امیري جواد واثقی -21

 کبريا داريوش يوسفی -22

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 مکانیک مهندسی دانشکده

 حامد افراسیاب -1

 مجید الیاسی -2

 حمید باصري -3

 جويباري محمد بخشی -4

 هادي پاشائی محمد -5

 سعید تصديقی -6

 تلوکالئی رمضانعلی جعفري -7

 امید جهانیان -8

 مرتضی دردل -9

 گنجی داود دومیري -11

 عباس ذوالفقاري -11

 عباس رامیار  -12

 اکبر رنجبر علی -13

 محسن شاکري -14

 روزبه شفقت -15

 کوروش صديقی  -16

 موسی فرهادي -17

 ولوکال عبدالحمید گرجی -18

 نژاد علی قربان محمد -19

 دانیالی رضا محمدي حمید -21

 گودرزي علی معظمی -21

 دالور مجتبی آقاجانی -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشکده مواد و صنايع

 مهدي پايدار محمد -1

 اول حامد جمشیدي -2

 پور سیدجمال حسینی -3

 محمود ربیعی سید -4

 محمد رجبی -5

 عبدالستار صفايی -6

 فیروزجاه مجید عباسی -7

 سلمان نوروزي -8

 

 

 

 

 معارف  گروه

 حسن آقابابائی سید -1

 چناري يوسف حیدري -2

 هريکنديهادي رزاقی  -3

 کاري پور غالمرضا ضابط -4

 

 

 

 

 بازنشسته اساتید

 
 جواد جاللی مسلم -1

 بیگی علی مرتضی حسین -2

 عبدالرحیم عراقی -3

 اطاقسرا زاده حسین عیسی -4

 محسن مجیدي -5


