مشخصات دانشجویان ثبتنام شده در ترم تابستانهی دانشکده فنی شهید صدوقی
نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام

نام درس

ابراهیم زاده

حسین

98121161119037

ریاضی عمومی ()2

ابراهیم زاده

حسین

98121161119037

معادالت دیفرانسیل

ابراهیمی

سینا

98221161113001

ریاضی عمومی ()2

ابراهیمی

سینا

98221161113001

تفسیر موضوعی قرآن

ابراهیمی خوسفی

یاسین

98221161189001

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

ابراهیمی خوسفی

یاسین

98221161189001

تفسیر موضوعی قرآن

ابیارفیروزابادی

محمدجواد

98221161113056

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

ابیارفیروزابادی

محمدجواد

98221161113056

انقالب اسالمی ایران

احمدی عقدا

علیرضا

99211161305016

ریاضی عمومی ()1

احمدی قمشانی

كاظم

98211161303035

ریاضی عمومی ()1

احمدی قمشانی

كاظم

98211161303035

مقاومت مصالح

اخوان بهابادی

محمد

99211161300002

زبان خارجی

اخوان بهابادی

محمد

99211161300002

كارآفرینی

اذركیش

حجت

99121161119045

ریاضی عمومی ()2

اذركیش

حجت

99121161119045

تفسیر موضوعی قرآن

اسدی

علی

98121161205001

ریاضی عمومی ()2

اسدی

علی

98121161205001

تفسیر موضوعی قرآن

اسالمی زاد

محمدصالح

98221161119043

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

اسالمی زاد

محمدصالح

98221161119043

معادالت دیفرانسیل

اسالمی مهدی ابادی

محمد

99210161225001

زبان خارجی

اسالمی مهدی ابادی

محمد

99210161225001

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

اسالمی نصرت ابادی محمدمهدی

99121161119034

تفسیر موضوعی قرآن

اسالمی نصرت ابادی محمدمهدی

99121161119034

معادالت دیفرانسیل

اسماعیلی

مجتبی

99120161241002

ریاضی عمومی ()2

افتخاری

محمدحسین

98111161225003

فیزیک

افتخاری

محمدحسین

98111161225003

ریاضی عمومی ()1

اقابیکی شاندیز

محمدرضا

99121161205006

معادالت دیفرانسیل

اقایی

علی رضا

97211161324002

ریاضی عمومی ()1

اهلل یاری

محمدرضا

98121161119033

معادالت دیفرانسیل

الماسی زفره

علی

98111161303036

ریاضی عمومی ()1

الماسی زفره

علی

98111161303036

مقاومت مصالح

الهام فرد

مهران

98221161119034

ریاضی عمومی ()2

الهام فرد

مهران

98221161119034

معادالت دیفرانسیل

امیرطاهری افشار

علی

98221161241033

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

امیرطاهری افشار

علی

98221161241033

دانش خانواده و جمعیت

امیرطاهری افشار

علی

98221161241033

تفسیر موضوعی قرآن

امیری اسفیچی

علیرضا

98221161119039

ریاضی عمومی ()2

امیری اسفیچی

علیرضا

98221161119039

معادالت دیفرانسیل

امیری خامکانی

مرتضی

98221161183006

تفسیر موضوعی قرآن

ایرانمنش

محمدجواد

99121161183047

معادالت دیفرانسیل

ایزدی

احمدرضا

98210161303007

مقاومت مصالح

باب زن

احمدرضا

98221161119047

معادالت دیفرانسیل

بابایی زارچ

ابوالفضل

98221161189051

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

بابایی زارچ

ابوالفضل

98221161189051

انقالب اسالمی ایران

باباییان بهابادی

مجتبی

98111161226005

زبان خارجی

باباییان بهابادی

مجتبی

98111161226005

كارآفرینی

بابری

علیرضا

99211161324005

زبان خارجی

باشی

محمدهادی

99111161324048

ریاضی عمومی ()1

باشی

محمدهادی

99111161324048

فیزیک

باغیانی باغشاهی

علیرضا

99111161316009

دانش خانواده و جمعیت

باغیانی باغشاهی

علیرضا

99111161316009

ریاضی عمومی ()1

بردستانی

علی

99111161317007

مقاومت مصالح

برزگری بافقی

امیررضا

99111161145009

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

برزگری بافقی

امیررضا

99111161145009

كارآفرینی

بگلری

حامد

98221161229005

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

بگلری

حامد

98221161229005

تفسیر موضوعی قرآن

بالنیان

میثم

98211161300004

دانش خانواده و جمعیت

بالنیان

میثم

98211161300004

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

بالنیان

میثم

98211161300004

كارآفرینی

بهرامی

حسین

97221161241007

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

بهرامی

حسین

97221161241007

انقالب اسالمی ایران

بهرامیان

حمید

98221161113007

ریاضی عمومی ()2

بهزادی نیا

الیاس

98221161183009

تفسیر موضوعی قرآن

بهزادی نیا

الیاس

98221161183009

معادالت دیفرانسیل

بیات

رضا

98221161183010

تفسیر موضوعی قرآن

بیطرف

امیررضا

99111161308006

ریاضی عمومی ()1

بیک زاده شهركی

حسین

99111161316010

زبان خارجی

بیک زاده شهركی

حسین

99111161316010

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

پوراحمدی

علیرضا

99211161145008

فیزیک

پوراحمدی

علیرضا

99211161145008

مقاومت مصالح

پورجعفری فیروزاباد

عرفان

99210161300002

زبان خارجی

پورجعفری فیروزاباد

عرفان

99210161300002

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

پوریزدانیان

محمدمهدی

98121161119036

معادالت دیفرانسیل

ترقی خواه پاریزی

محمدحسین

98221161205022

تفسیر موضوعی قرآن

ترك پورگروئیه

محمدرضا

98111161225004

فیزیک

ترك پورگروئیه

محمدرضا

98111161225004

كارآفرینی

تیموری

حسین

99211161300009

زبان خارجی

تیموری

محمدحسین

98111161300032

دانش خانواده و جمعیت

تیموری

حسین

99211161300009

كارآفرینی

تیموری اسفیچی

محمدرضا

99111161300007

دانش خانواده و جمعیت

تیموری اسفیچی

محمدرضا

99111161300007

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

تیموری اسفیچی

محمدرضا

99111161300007

كارآفرینی

تیموری كرانی

علی

98221161241032

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تیموری كرانی

علی

98221161241032

دانش خانواده و جمعیت

تیموری كرانی

علی

98221161241032

تفسیر موضوعی قرآن

جاهد

محمدجواد

97121161229010

تفسیر موضوعی قرآن

جراره

علی

97221161241013

تفسیر موضوعی قرآن

جركانی اسپارتی

محمدصادق

98221161119041

ریاضی عمومی ()2

جركانی اسپارتی

محمدصادق

98221161119041

معادالت دیفرانسیل

جعفری

علی

99120161119002

معادالت دیفرانسیل

جعفری اسدابادی

امید

99211161300010

زبان خارجی

جعفری اسدابادی

امید

99211161300010

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جعفری سلطان آباد

محمدهادی

98211161300008

دانش خانواده و جمعیت

جعفری سلطان آباد

محمدهادی

98211161300008

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

جعفری سلطان آباد

محمدهادی

98211161300008

كارآفرینی

جعفری محمداباد

سیدحسین

98211161308038

دانش خانواده و جمعیت

جعفری محمداباد

سیدحسین

98211161308038

كارآفرینی

جمالی

محمدمهدی

99211161225005

فیزیک

جمالی

محمدمهدی

99211161225005

ریاضی عمومی ()1

جوادی منش

جواد

99121161119036

تفسیر موضوعی قرآن

جوادی منش

جواد

99121161119036

معادالت دیفرانسیل

چراغی

كورش

99111161324008

زبان خارجی

چراغی

كورش

99111161324008

مقاومت مصالح

چوپانی

عبدالوحید

98111161317008

مقاومت مصالح

حاتمی

حسین

99221161119006

ریاضی عمومی ()2

حاتمی

حسین

99221161119006

معادالت دیفرانسیل

حاجتیان

مهدی

99121161183037

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

حاجی حسینی

علی

99121161229051

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

حاجی حسینی

علی

99121161229051

تفسیر موضوعی قرآن

حبیبی بدرابادی

علی

98121161119034

معادالت دیفرانسیل

حسن بیگی

محراب

98121161119032

معادالت دیفرانسیل

حسنی پورراویزی

رضا

99211161324047

ریاضی عمومی ()1

حسین ابراهیمی

ایمان

98221161189046

تفسیر موضوعی قرآن

حسینی

سیدمیالد

98121161241042

ریاضی عمومی ()2

حسینی

عرفان

99211161300015

زبان خارجی

حسینی

سیدمیالد

98121161241042

انقالب اسالمی ایران

حسینی

عرفان

99211161300015

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

حسینی فهرجی

علیرضا

99121161119046

ریاضی عمومی ()2

حسینی فهرجی

علیرضا

99121161119046

معادالت دیفرانسیل

حسینی منصوری

سیدعلیرضا

99210161300003

زبان خارجی

حسینی منصوری

سیدعلیرضا

99210161300003

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

حسینی یزدی

سیدضیا

99111161145018

زبان خارجی

حسینی یزدی

سیدضیا

99111161145018

كارآفرینی

حسینی یزدی

سیدحسین

97111161225064

كارآفرینی

حقیقی

محمدحسین

99111161324010

زبان خارجی

حکمی

محمدمهدی

99110161324007

مقاومت مصالح

حیدری تركمانی

علی

98121161119038

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

حیدری تركمانی

علی

98121161119038

معادالت دیفرانسیل

حیدری رنجبر

حسین

99211161145014

فیزیک

حیدری رنجبر

حسین

99211161145014

مقاومت مصالح

خان نصرت ابادی

محمدعلی

98221161119040

ریاضی عمومی ()2

خان نصرت ابادی

محمدعلی

98221161119040

معادالت دیفرانسیل

خانی سانیج

امیر

99111161317020

زبان خارجی

خسروی

فرهاد

98111161152034

دانش خانواده و جمعیت

خسروی

فرهاد

98111161152034

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

خلیلی جعفرآباد

مهدی

98221161119036

ریاضی عمومی ()2

خلیلی جعفرآباد

مهدی

98221161119036

معادالت دیفرانسیل

خواجه حسنی

ابوالفضل

99110161300006

ریاضی عمومی ()1

خواجه زاده

مسعود

99111161317022

مقاومت مصالح

خواجه مباركه

علی

98211161145009

زبان خارجی

خواجه مباركه

علی

98211161145009

مقاومت مصالح

خوبیاری

عبدالعزیز

98121161119039

ریاضی عمومی ()2

خوبیاری

عبدالعزیز

98121161119039

معادالت دیفرانسیل

خیراندیش

علی

99121161241041

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

خیراندیش

علی

99121161241041

تفسیر موضوعی قرآن

دانش پایه

علی

98111161225007

فیزیک

دانش پایه

علی

98111161225007

كارآفرینی

درخشان هوره

علی

97221161241057

ریاضی عمومی ()2

درگاهی فردجوزستانی

سیدرضا

99211161324048

مقاومت مصالح

دشت پی

احمدرضا

98221161241038

ریاضی عمومی ()2

دلشاد

محمد

99121161183041

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

دهستانی سركازه

محسن

99111161300016

دانش خانواده و جمعیت

دهستانی سركازه

محسن

99111161300016

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

دهستانی سركازه

محسن

99111161300016

كارآفرینی

دهقان

مهدی

99111161317024

دانش خانواده و جمعیت

دهقان

مهدی

99111161317024

كارآفرینی

دهقان طزرجانی

حسین

98121161119031

ریاضی عمومی ()2

دهقان طزرجانی

حسین

98121161119031

معادالت دیفرانسیل

دهقان قطرمی

محمدسجاد

98221161183020

معادالت دیفرانسیل

دهقان نیری

سبحان

99211161225003

زبان خارجی

دهقان نیری

سبحان

99211161225003

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

دهقانپورفراشاه

مهدی

99211161300018

زبان خارجی

دهقانپورفراشاه

مهدی

99211161300018

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

دهقانی زاده

معین

99111161308019

دانش خانواده و جمعیت

دهقانی زاده

معین

99111161308019

كارآفرینی

دهقانی سانیج

علی

99211161300049

زبان خارجی

دهقانی سانیج

علی

99211161300049

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

دهقانی سانیج

علیرضا

98221161119038

معادالت دیفرانسیل

رحیمی

ارمین

98220161119001

ریاضی عمومی ()2

رحیمی

ارمین

98221161119046

ریاضی عمومی ()2

رحیمی

ابوالفضل

99121161241043

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

رحیمی

مهدی

98121161119014

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

رحیمی

ابوالفضل

99121161241043

تفسیر موضوعی قرآن

رحیمی

ارمین

98220161119001

معادالت دیفرانسیل

رحیمی

ارمین

98221161119046

معادالت دیفرانسیل

رحیمی

مهدی

98121161119014

معادالت دیفرانسیل

رحیمی جونقانی

احمدرضا

99121161119044

انقالب اسالمی ایران

رحیمی جونقانی

احمدرضا

99121161119044

تفسیر موضوعی قرآن

رحیمی كلیشادی

محمد

98210161324007

مقاومت مصالح

رستمی

محمدجواد

99211161300050

زبان خارجی

رستمی

محمدجواد

99211161300050

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

رضازاده

علی

98111161324041

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

رضازاده

علی

98111161324041

ریاضی عمومی ()1

رضائی

میالد

99221161119005

معادالت دیفرانسیل

رضائی آدریانی

امیرمحمد

98111161304008

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

رضائی هفتادر

علی

98111161324039

دانش خانواده و جمعیت

رضائی هفتادر

علی

98111161324039

كارآفرینی

ركوعی سعداباد

عارف

99211161225002

زبان خارجی

ركوعی سعداباد

عارف

99211161225002

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

رمضانی

علیرضا

98220161119002

ریاضی عمومی ()2

رونما

محمدرضا

98111161319011

فیزیک

رونما

محمدرضا

98111161319011

مقاومت مصالح

زارع

مهدی

98111161316034

دانش خانواده و جمعیت

زارع بیدكی

مسعود

99120161241001

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

زارع بیدكی

مسعود

99120161241001

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

زارع بیدكی

علی

99121161241047

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

زارع بیدكی

مسعود

99120161241001

تفسیر موضوعی قرآن

زارع بیدكی

علی

99121161241047

تفسیر موضوعی قرآن

زارع ده ابادی

علی اكبر

98221161113057

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

زارع ده ابادی

علی اكبر

98221161113057

انقالب اسالمی ایران

زارع ده ابادی

علی اكبر

98221161113057

تفسیر موضوعی قرآن

زارع سخویدی

امیرحسین

98111161225006

فیزیک

زكی زاده درب هنزی

ابوالفضل

99211161145024

زبان خارجی

زكی زاده درب هنزی

ابوالفضل

99211161145024

مقاومت مصالح

زینعلی

مهدی

98111161152012

زبان خارجی

سپهری

متین

99231161340017

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سپهری

متین

99231161340017

انقالب اسالمی ایران

سجادی هزاوه

سیدعلی

99211161225004

فیزیک

سراوكی

مجید

98121161183026

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

سعیدیان

علی

98221161136021

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

سلمانی پور

میالد

98221161183024

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

سلمانی پور

میالد

98221161183024

تفسیر موضوعی قرآن

سلوكی بافقی

رضا

99211161300025

زبان خارجی

سلوكی بافقی

رضا

99211161300025

كارآفرینی

سلیمی

جواد

99111161163001

زبان خارجی

سلیمی

جواد

99111161317049

فیزیک

سلیمی

جواد

99111161317049

ریاضی عمومی ()1

سوری

محمد

98221161119010

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

سوری

محمد

98221161119010

انقالب اسالمی ایران

سوری

محمد

98221161119010

تفسیر موضوعی قرآن

سیدی برنجگانی

سیدحسین

99111161324046

فیزیک

شادكامیان

محسن

99111161145027

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

شادكامیان

محسن

99111161145027

كارآفرینی

شاهدی علی اباد

علیرضا

99111161308031

ریاضی عمومی ()1

شاهسوندی

حمیدرضا

98221161183027

معادالت دیفرانسیل

شاهمرادی چادگانی

محمد

98221161183028

تفسیر موضوعی قرآن

شاهمرادی چادگانی

محمد

98221161183028

معادالت دیفرانسیل

شایق

جواد

99111161317031

دانش خانواده و جمعیت

شایق

جواد

99111161317031

مقاومت مصالح

شب خیز

دانیال

99111161300030

دانش خانواده و جمعیت

شب خیز

دانیال

99111161300030

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

شجاعی

ابوالفضل

99121161119047

ریاضی عمومی ()2

شجاعی

علی رضا

99211161300029

دانش خانواده و جمعیت

شجاعی

ابوالفضل

99121161119047

معادالت دیفرانسیل

شجاعی

علی رضا

99211161300029

كارآفرینی

شریفی شریف آباد

محمدجواد

98211161300016

دانش خانواده و جمعیت

شریفی شریف آباد

محمدجواد

98211161300016

كارآفرینی

شریفی نیا

امیر

98111161300031

دانش خانواده و جمعیت

شریفی نیا

امیر

98111161300031

كارآفرینی

شفق

علی محمد

97221161119016

ریاضی عمومی ()2

شفق

علی محمد

97221161119016

معادالت دیفرانسیل

شفیعی

علیرضا

97221161205057

ریاضی عمومی ()2

شفیعی

سجاد

99121161119049

انقالب اسالمی ایران

شفیعی

علیرضا

97221161205057

معادالت دیفرانسیل

شفیعی مباركه

نیما

99111161145029

زبان خارجی

شفیعی مباركه

عباس

98111161145018

مقاومت مصالح

شفیعی مباركه

نیما

99111161145029

كارآفرینی

شکاری

حمیدرضا

99121161119039

تفسیر موضوعی قرآن

شکوهی

محمد

99211161303022

زبان خارجی

شکوهی

محمد

99211161303022

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

شهریاری

حسین

98111161152016

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

شهریاری

حسین

98111161152016

مقاومت مصالح

صابری

امیرعباس

98211161317036

دانش خانواده و جمعیت

صابری

امیرعباس

98211161317036

مقاومت مصالح

صابری زاده

میالد

99111161317033

زبان خارجی

صابریان

اریا

99211161324026

زبان خارجی

صادقی

كیومرث

99111161308033

ریاضی عمومی ()1

صادقیان

محمدرضا

99111161308034

ریاضی عمومی ()1

صالحی اردلی

محمد

98210161226001

دانش خانواده و جمعیت

صالحی اردلی

محمد

98210161226001

كارآفرینی

صفری

آرمان

98221161241037

تفسیر موضوعی قرآن

ضرغام فر

سینا

98221161119012

ریاضی عمومی ()2

طالعی بافقی

حمیدرضا

99211161300031

زبان خارجی

طالعی بافقی

حمیدرضا

99211161300031

كارآفرینی

طباخ پورنصرابادی

مجتبی

99211161225001

زبان خارجی

طباخ پورنصرابادی

مجتبی

99211161225001

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

طباطبائی

آرش

98221161189045

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

طباطبائی

آرش

98221161189045

تفسیر موضوعی قرآن

طباطبائیان

محمد

97220161205001

ریاضی عمومی ()2

طباطبائیان

محمد

97220161205001

معادالت دیفرانسیل

ظفرزاده

ابوالفضل

98221161205009

معادالت دیفرانسیل

عاملی

سیدمحمدباقر

99121161241050

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

عاملی

سیدمحمدباقر

99121161241050

تفسیر موضوعی قرآن

عبداللهی

محمدهادی

99111161145032

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

عبداللهی

محمدهادی

99111161145032

كارآفرینی

عبداللهی سریزدی

محمدامین

99111161145033

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

عبداللهی سریزدی

محمدامین

99111161145033

كارآفرینی

عبدالهی

حمید

98121161241043

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

عبدالهی

امیرحسین

98211161300020

دانش خانواده و جمعیت

عبدالهی

امیرحسین

98211161300020

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

عبدالهی

امیرحسین

98211161300020

كارآفرینی

عبدل زاده

امیرحسن

98221161241019

ریاضی عمومی ()2

عبدل زاده

امیرحسن

98221161241019

تفسیر موضوعی قرآن

عدنان الکطرانی

علی

99111161308038

ریاضی عمومی ()1

عساكره

میالد

98111161152017

دانش خانواده و جمعیت

عطاری

محمد

99111161226002

دانش خانواده و جمعیت

عطاری

محمد

99111161226002

كارآفرینی

عقیلی

امیرساالر

98211161324031

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

علوی پور

سیدعلی

99111161324047

مقاومت مصالح

علی زاده

محمدصادق

99221161183002

تفسیر موضوعی قرآن

علی زاده

محمدصادق

99221161183002

معادالت دیفرانسیل

علیخانی

محمد

98221161183031

معادالت دیفرانسیل

علیخانی باغمیانی

جواد

98121161119030

معادالت دیفرانسیل

علیرضایی

محمد

99221161119007

تفسیر موضوعی قرآن

علیرضایی

محمد

99221161119007

معادالت دیفرانسیل

عموئی

علی

98111161225002

دانش خانواده و جمعیت

عموئی

علی

98111161225002

ریاضی عمومی ()1

فداكار

علیرضا

98221161119035

ریاضی عمومی ()2

فداكار

علیرضا

98221161119035

معادالت دیفرانسیل

فسنقری

فرشاد

98221161113050

تفسیر موضوعی قرآن

فنون

محمدعلی

99111161324027

زبان خارجی

فیروزی

رضا

98111161226006

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

فیروزی

رضا

98111161226006

كارآفرینی

قاسمی خضرابادی

حامد

99121161189011

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

قاسمی سپرو

علی

99111161145034

زبان خارجی

قاسمی سپرو

علی

99111161145034

كارآفرینی

قاسمی فسارانی

محمد

98211161324032

فیزیک

قاسمی فسارانی

محمد

98211161324032

ریاضی عمومی ()1

قدرتی شاه توری

محسن

98210161303006

ریاضی عمومی ()1

قدرتی شاه توری

محسن

98210161303006

مقاومت مصالح

قرقچیان

ابوالفضل

98110161300005

دانش خانواده و جمعیت

قرقچیان

ابوالفضل

98110161300005

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

قرقچیان

ابوالفضل

98110161300005

كارآفرینی

قریشی كهنگی

سیدعلی

99111161324049

مقاومت مصالح

قنبری نژاد

رضا

98221161189053

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

قنبری نژاد

رضا

98221161189053

تفسیر موضوعی قرآن

قندهاری یزدی

علی

98111161305022

فیزیک

قندهاری یزدی

علی

98111161305022

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

كارگران بافقی

میثم

99211161145037

زبان خارجی

كارگران بافقی

امیدرضا

99211161300047

زبان خارجی

كارگران بافقی

امیدرضا

99211161300047

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

كارگرمزرعه مال

علی اصغر

98111161145024

مقاومت مصالح

كبیری شاه ابادی

هادی

99111161308048

دانش خانواده و جمعیت

كرمی علوینه

فرزاد

99111161324050

كارآفرینی

كریمی

افشین

98111161225005

فیزیک

كریمی احمدآباد

حمیدرضا

99121161241039

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

كریمی احمدآباد

حمیدرضا

99121161241039

تفسیر موضوعی قرآن

كریمی زریگانی

علیرضا

98211161324022

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

كریمی زریگانی

علیرضا

98211161324022

ریاضی عمومی ()1

كریمی میل سفید

امیررضا

99211161300051

زبان خارجی

كریمی میل سفید

امیررضا

99211161300051

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

كریمیان بافقی

احسان

99211161300037

زبان خارجی

كریمیان بافقی

احسان

99211161300037

كارآفرینی

كشاورز

محمدحسین

99211161300052

زبان خارجی

كشاورز

محمدحسین

99211161300052

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

كمال الدینی

امیرحسین

99111161145036

زبان خارجی

كمال الدینی

امیرحسین

99111161145036

كارآفرینی

كنعانی فهادانی

محمد

99121161241054

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

كنعانی فهادانی

محمد

99121161241054

تفسیر موضوعی قرآن

كارگرسفیددشتی

محمدرضا

97221161189033

تفسیر موضوعی قرآن

كارگرشوركی

علی

97221161119033

ریاضی عمومی ()2

كارگرشوركی

علی

97221161119033

معادالت دیفرانسیل

گریزان یزدی

دانیال

98111161305025

فیزیک

گل بهار

ابوذر

98121161241028

ریاضی عمومی ()2

گلشن ارا

علی

98221161189054

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

گلشن ارا

علی

98221161189054

انقالب اسالمی ایران

گلشنی قریه علی

جواد

99211161300038

زبان خارجی

گلشنی قریه علی

جواد

99211161300038

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

مجیدی نژاد

حسین

99121161113071

تفسیر موضوعی قرآن

محرابی نیا

امیرحسین

98221161229029

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

محمدپور

علیرضا

98111161317042

ریاضی عمومی ()1

محمدی زاده خرانق

سجاد

98221161119042

ریاضی عمومی ()2

محمدی زاده خرانق

سجاد

98221161119042

معادالت دیفرانسیل

محمدی عسکرانی

فرهاد

99221161205002

ریاضی عمومی ()2

محمودی پور

حسین

98221161119045

ریاضی عمومی ()2

مددی

محمدحسین

99121161241056

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

مرادی

محمد

99221161119003

ریاضی عمومی ()2

مرادی

محمد

99221161119003

معادالت دیفرانسیل

مرشدزاده بافقی

علی

99111161145041

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

مرشدزاده بافقی

علی

99111161145041

كارآفرینی

مشایخی

امیرحسین

98111161316026

ریاضی عمومی ()1

مشایخی

امیرحسین

98111161316026

كارآفرینی

مشرفی

مجید

98221161189049

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

مشرفی

مجید

98221161189049

انقالب اسالمی ایران

مصنوعی

امید

99111161317050

ریاضی عمومی ()1

معتمدی

محمدحسین

99111161145043

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

معتمدی

محمدحسین

99111161145043

كارآفرینی

معدن نطق

محمدرضا

98111161317033

مقاومت مصالح

معینیان

محمد

99211161300040

زبان خارجی

معینیان

محمد

99211161300040

كارآفرینی

ملک ثابت

محمد

99111161308055

زبان خارجی

ملک ثابت

محمدرضا

98221161189043

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

ملک ثابت

محمدرضا

98221161189043

انقالب اسالمی ایران

منتظری هدش

امیرحسین

99121161241058

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

منتظری هدش

امیرحسین

99121161241058

تفسیر موضوعی قرآن

منصوری

محمدامین

99121161183045

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

منگلی كهتوئی

مرتضی

98110161308005

ریاضی عمومی ()1

منگلی كهتوئی

مرتضی

98110161308005

كارآفرینی

مهتابی

علی محمد

99221161119004

ریاضی عمومی ()2

مهتابی

علی محمد

99221161119004

معادالت دیفرانسیل

مهرابی كوشکی

امیرمحمد

98211161324033

مقاومت مصالح

موسوی

سیدرسول

98221161113033

ریاضی عمومی ()2

میرجانی

محمدكاظم

98211161300026

ریاضی عمومی ()1

میرجانی

محمدكاظم

98211161300026

كارآفرینی

میرجلیلی

سیدامیرحسین

98111161145031

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

میرجلیلی

سیدامیرحسین

98111161145031

كارآفرینی

میرحسینی

مهدی

98221161189050

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

میرحسینی

مهدی

98221161189050

انقالب اسالمی ایران

میرزایان

امیر

98210161324006

دانش خانواده و جمعیت

میرزایان

امیر

98210161324006

كارآفرینی

میرشمسی هنزائی

سیدمحمدسجاد

98111161308031

ریاضی عمومی ()1

میرعالیی

سیدعلیرضا

98221161189033

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

میرعالیی

سیدعلیرضا

98221161189033

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

نادری

بهنام

97221161241040

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

نادری

رضا

98221161119018

انقالب اسالمی ایران

نادری

بهنام

97221161241040

تفسیر موضوعی قرآن

نادری دره شوری

پیمان

98211161324034

دانش خانواده و جمعیت

نادری دره شوری

پیمان

98211161324034

مقاومت مصالح

ناظوری زرندی

مهیار

98121161119029

ریاضی عمومی ()2

ناظوری زرندی

مهیار

98121161119029

معادالت دیفرانسیل

ناوكی

سینا

99121161241062

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

ناوكی

سینا

99121161241062

تفسیر موضوعی قرآن

نظری

امیرحسین

98111161324042

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

نظری

امیرحسین

98111161324042

كارآفرینی

نوری احمداباد

علی

98121161119035

ریاضی عمومی ()2

نوری احمداباد

علی

98121161119035

معادالت دیفرانسیل

نوید

یوسف

99120161189001

انقالب اسالمی ایران

نیکنام تلکرد

علی

98221161119020

ریاضی عمومی ()2

نیکخواه كوه جهری

امیرحسین

98121161189039

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

هدایتی

حسین

98111161305031

اندیشه اسالمی(( )1مبدأ و معاد)

هدایتی

حسین

98111161305031

كارآفرینی

هرمزی نصیری

امید

98221161189048

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

هرمزی نصیری

امید

98221161189048

انقالب اسالمی ایران

هرمزی نصیری

امید

98221161189048

تفسیر موضوعی قرآن

هزاریان

علی

98221161241034

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

وهاب پور

محمدرضا

99121161113081

اندیشه اسالمی(( )2نبوت و امامت)

یاوری

ابوالفضل

98211161304003

كارآفرینی

یکتا

محسن

99221161119002

ریاضی عمومی ()2

یکتا

محسن

99221161119002

معادالت دیفرانسیل

