نام و نام خانوادگی

رشته

سمیه حقوقی فرد

صنایع دستی ـ چوب

سورنا ضیائی

معماری ـ طراحی و برنامه ریزی

محمدعلی عالی نسب

مهندسی معماری

مینا رنجبر

مهندسی معماری

مژگان بذرگر

پژوهش هنر

داریوش غیبی

معماری

مرجان زارع

معماری

زهره فرهنگیان

فرهنگ و زبانهای باستانی

ایمان اسالم شعار

طراحی شهری

نام و نام خانوادگی

رشته

راضیه عبدی

آمار

علی معدلی

شیمی آلی

زهرا تقویان

فیزیک

مریم ریاحی ماه

زمین شناسی ـ اقتصادی

یوسف احمدی

علوم باغبانی ـ گیاهان زینتی

سکینه کریمی زارع

زیست شناسی ـ ژنتیک

فاطمه خلقی

فیزیک

خدیجه رنجبر

شیمی آلی

سمانه باغبان

زیست شناسی علوم جانوری گرایش سلولی ـ تکوینی

زهرا برزو

زیست شناسی علوم جانوری گرایش سلولی ـ تکوینی

سمیه ابوالحسنی

آمار ـ ریاضی

زهرا تواضع

زیست شناسی تکنونیک

محسن اکبریان

زیست شناسی ـ سلولی مولکولی

نام و نام خانوادگی

رشته

معراج مددی

بهداشت محیط

فاطمه اکبری

مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی کشاورزی

طاهره مقتری

خاکشناسی ـ کشاورزی

لیال زارع

مهندسی کشاورزی ـ خاکشناسی

پریسا بهروزی

دکتری دامپزشکی

مهسا باغبانی

مهندسی کشاورزی

نام و نام خانوادگی

رشته

علی کواری

زبان و ادبیات عرب

سارا رضاپور

زبان و ادبیات فارسی ـ گرایش حماسی

مرضیه فرهنگی

آموزش زبان انگلیسی

سمیه رضایی

زبان و ادبیات فارسی

ثریا شبانی

آموزش زبان انگلیسی

سارا مؤمنی

زبان و ادبیات عرب

مرضیه عبداللهی

آموزش زبان انگلیسی

سمیه نوروزی

آموزش زبان انگلیسی

محمدرضا خرّم

آموزش زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

رشته

راضیه هژبرنیا

تربیت بدنی

زهرا توفیقی

روانشناسی عمومی

بهاره جامعیان

مدیریت ورزشی

پگاه ادیبی پارسا

روانشناسی بالینی

خلیل قاسمی

تربیت بدنی (مدیریت ورزشی)

سیدمحمدجواد میرقادری

روانشناسی عمومی

فاطمه سامانی

روانشناسی تربیتی

بتول یاراحمدی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

صدیقه نگین تاجی

فلسفه  /مشاوره

الهام فرح بخش

تربیت بدنی و علوم ورزشی

ابراهیم آرین فرد

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

سیده زهرا افضلی

تربیت بدنی ـ فیزیولوژی

هومان فریدون فر

روانشناسی بالینی

لیال توحیدیان

علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

سارا حسینی

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

روح اله کریمی

روانشناسی

رزیتا ایزدی

روانشناسی عمومی

معصومه زارع

روانشناسی تربیتی

ابراهیم کریمی

مدیریت ورزشی

صدیقه کرامت جهرمی

روانشناسی عمومی

نام و نام خانوادگی

رشته

مصطفی نکویی

تاریخ اسالم

سهیال محمدی

جغرافیا ـ برنامه ریزی روستایی

مژده جمالی

جامعه شناسی

محمدامین طاهری

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم

سمیه خادمی

جغرافیا ـ برنامه ریزی شهری

لیال بنیاد

علوم اجتماعی ـ جامعه شناسی

مژگان صادقی فرد

تاریخ اسالم بعد از اسالم

ریحانه شاه ولی

علوم اجتماعی ـ جامعه شناسی

نام و نام خانوادگی

رشته

سیدعلی اکبر شهریاری

مهندسی برق ـ قدرت

محمدمهدی پیروزمندان

هوش مصنوعی

وحید جمالی

مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک (خاک و پی)

مهدی صدیقی

مهندسی عمران

زینب برومند

مهندسی برق ـ مخابرات

افسون معارف

هوش مصنوعی (کامپیوتر)

سارا شریعتمداری

مهندسی برق

وحید مکرم

مهندسی عمران ـ سازه

فریبا رحمانیان

مهندسی فناوری اطالعات

حمیدرضا رحیمی

مهندسی صنایع

صنم نصرآزادانی

مهندسی مواد

محسن ژیانی بخش

مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی

سمانه قربانی

مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی

سمیرا داورقالتی

مهندسی نرم افزار

زهرا حمزوی زرقانی

مهندسی برق ـ مخابرات میدان

ساسان آگاه

مهندسی فناوری اطالعات

زهرا قائدیان

مهندسی صنایع غذایی

غزال مهدی زاده

مهندسی مکانیک

نرگس نظری پور

مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی

محمدهاشم رعیت پیشه

مهندسی شیمی

اسداله پناهی

مهندسی کامپیوتر ـ تجارت الکترونیک

زهرا گلمکانی

مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

رخساره ایزدی

مهندسی برق

فرشته غفاری

مهندسی مکانیک

الله رضانیان

مهندسی شیمی

مجتبی ابراهیمی پور

مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

مریم فریدونی

مهندسی صنایع

نگار افراسیابی

مهندسی فناوری اطالعات

جواد قاسمی

ژئوتکنیک عمران (خاک و پی)

مریم برهان پناه

مهندسی صنایع

مجید چابک

مهندسی صنایع

امید اخگر

مهندسی عمران ـ سازه

ابوذر کریمی

مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگی

رشته

زهرا البرزی

حقوق عمومی

حسین بهارلو

حقوق بین الملل

محمدصادق ارمی

حقوق جزا و جرم شناسی

نسیم کاوسی

حقوق بین الملل

ابوالفضل نظری

حقوق جزا و جرم شناسی

مژده کریمی

سیاست گذاری عمومی

سارا ایروانیان

حقوق خصوصی

جاسم عطایی

علوم سیاسی

فریماه آرین راد

حقوق عمومی

سعید عزیزی

حقوق بین الملل

زیبا شیخ االسالمی

الهیات علوم حدیث ـ گرایش تفسیر اثری (تفسیرقرآن)

زهرا هوشمندی

الهیات ـ فلسفه و کالم اسالمی

محمدحسین صادقی

فلسفه

مدینه گلبانگ

فقه و مبانی حقوق

زهرا مختاری

الهیات (عوم قرآن و حدیث)

جاسم سخایی

فقه و حقوق

زهرا بوستانی

الهیات (فقه و مبانی حقوق اسالم)

حیدر طاهری

علوم سیاسی

سیده زهرا مسعودی

فلسفه غرب

فانوس کاویانی

حقوق

نام و نام خانوادگی

رشته

سیدابوالفضل مسعودی

مدیریت

فاطمه یاری

علوم اقتصادی

اصغر اکبری

حسابداری

حمیده قاسمی

مدیریت صنعتی ـ تولید

الهه عوض زاده

مدیریت بازرگانی ـ مدیریت مالی

فاطمه کوثری

مدیریت صنعتی

فرزانه محمدی

مدیریت دولتی

نسیم نوروزنژادفرد

مدیریت صنعتی ـ تولید

فریبا حیدری

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

فاطمه رحیم زاده

علوم اقتصادی ـ اقتصاد نظری

فاطمه محمدی

مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

رامین ایزدی

مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

علیرضا ابراهیمی

مدیریت دولتی

محمد مهدی توسلی

روانشناسی

زینب شیردل

بازرگانی ـ بین الملل

زکیه عوض زاده

حسابداری

فرزانه حسنی اردکانی

مدیریت صنعتی

حسن داودی

حسابداری

محسن دفتری

مدیریت کارآفرینی

سعیده روستایی

مدیریت دولتی

مرضیه یعقوبی

مدیریت دولتی (منابع انسانی)

فاطمه رزمجویی

ایرانشناسی (گرایش تاریخ)

فاطمه فتوحی

مدیریت بازرگانی

الهام رستمی

مدیریت دولتی

زهره آسایش

حسابداری

سعید نعمتی

فرهنگ و زبان باستان

نجمه باغی

مدیریت صنعتی ـ تولید

حمید صالحی

مدیریت دولتی

نام و نام خانوادگی

مرکز

محمدتقی صدق آمیز

شیراز

احسان گرامی

شیراز

بهمن معصومی

استهبان

سما نزهت

استهبان

زهرا فرخ زادیان

استهبان

راحله موسوی

استهبان

روح اله کریمی

سپیدان

مهناز مرادی

استهبان

سعیده جاللیان

استهبان

کمال رزم

جهرم

معصومه رحمانیان

جهرم

حمیده کمال زاده

جهرم

مژگان صادقی فرد

صفاشهر

مریم السادات کمانی نژاد

ارسنجان

مریم السادات کمانی نژاد

صفاشهر

رامین زابلی

ارسنجان

سجاد باقری

صفاشهر

هاجر محمدی

صفاشهر

محبوبه حسینی

صفاشهر

عباس استخر

صفاشهر

اکبر مریدی

خشت

سجاد باقری

سرچهان

سعید عزیزی

سروستان

سمانه یوسفی فر

اقلید

محمدسعید ذبیحی دان

کازرون

زهرا شاه کرمی پور

پاسارگاد

مریم امجدیان

زرین دشت

الهام اشرفی

زرین دشت

زهرا مرادی

زیست شناسی

مرضیه آذرنگ

مهندسی مخابرات

مژده کریمی نژاد

سیاستگذاری حقوق

سیمین قاسمی نیک

مدیریت بازرگانی

ریحانه ریاحی زمین

اقتصاد کشاورزی

حمیده کرمی

اقتصاد

مصطفی فرمانی

حقوق

لیال زمانی

مدیریت صنعتی

محمدمهدی کدیور نیا

مدیریت بازرگانی مالی

مرضیه دهقانیان

سنجش از راه دور

مهشید قاسمی

معماری

حمیده زادهدی

علوم تربیتی

راضیه الری پور

علوم ارتباطات

فاطمه تیموری

کامپیوتر

مهدی یزدان پناه

تربیت بدنی

حمیده اکبرنژاد

مدیریت صنعتی

مریم فتوحی

جامعه شناسی

سمیرا شایان نژاد

روانشناسی

سارا حدادی

مترجمی زبان انگلیسی

مه رو ده بزرگی

صفاشهر

مرضیه خنده رویان

داراب

سولماز فرج زاده

ارسنجان

مهدی موالیی

حقوق و الهیات

سمیرا حسن شاهی

صفاشهر

حمیده کرمی شبانکاره

اقلید و فراشبند

مهرداد غالمی

مدیریت

معصومه حیدری

مدیریت آموزشی

مژده بهرامی

صنایع

کلثوم یزدانی شیری

الهیات

لیال مهرابی دارابی

روانشناسی عمومی

رمضان پناهنده

حقوق عمومی

سمیه فخرایی

مدیریت صنعتی

سمیه برومند

برنامه ریزی درسی

نصیبه دهقانی

حقوق خصوصی

ساناز داودی

جزا و جرم شناسی

سارا اکبری

علوم سیاسی

غالمحسین خوشوقتی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

افشین رستمی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

زهرا گودرزیان

علوم اجتماعی

