
استادواحددرس گروهدرس نامدرس کدتحصيلي مقطع
 علي يوسف-اباذري 121224كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 ابراهيم- ابيانه ابراهيمي 21294كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 ابراهيم- ابيانه ابراهيمي 21224كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 ابراهيم- ابيانه ابراهيمي 22114كارورزيمددكاريفردي2122112كارشناسي
 شيرين -احمدنيا 22152تخصصي زبان2122045كارشناسي
 شيرين -احمدنيا 12142زبانتخصصي2121010كارشناسي
 شيرين -احمدنيا 2112برنامهريزياجتماعي2122176كارشناسي
 ابراهيم-اخالصي 2102جامعهشناسيپزشكي2123192كارشناسي
 ابراهيم-اخالصي 22112تخصصي زبان2122045كارشناسي
 ابراهيم-اخالصي 12132زبانتخصصي2121010كارشناسي
 ابراهيم-اخالصي 12152زبانتخصصي2121010كارشناسي
 ابراهيم-اخالصي 12113نظريههايجامعهشناسي2124121كارشناسي
 ابراهيم-اخالصي 12143نظريههايجامعهشناسي2124121كارشناسي
 ابراهيم-اخالصي 2102جامعهشناسيعلموفناوري2123184كارشناسي
 ليال -ارشد 21274كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 ليال -ارشد 12184كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 ليال -استادهاشمي 2144كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 ليال -استادهاشمي 121364كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 اله روح-اسالمي 12103مبانيجامعهشناسي2121075كارشناسي
 استاد-نشده اعالم 2103تحقيقاتي  پروژه2122114كارشناسي
 استاد-نشده اعالم 21254كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 مرضيه-افضلي 2112جامعهشناسيجنسيت2123181كارشناسي
 رضا-اميدي 2102مبانيكارآفريني2123375كارشناسي
 رضا-اميدي 2103انواعوكاركردتعاونيها2122151كارشناسي
 رضا-اميدي 12112كارورزي2122154كارشناسي
 رضا-اميدي 22112كارورزي2122155كارشناسي
 مهدي-اميدي 2102اقتصادايران2121011كارشناسي
 آرمين-امير 2153روشتحقيق2124221كارشناسي
 آرمين-امير 12113مبانيجامعهشناسي2121075كارشناسي
 آرمين-امير 2112تغييراتاجتماعي2124125كارشناسي
 آرمين-امير 2102جامعهشناسيتاريخي2123177كارشناسي
 آرمين-امير 2112جامعهشناسيتاريخي2123177كارشناسي
 محمد-اميرپناهي 2112شناسي جامعه مباني2121371كارشناسي
 محمد-اميرپناهي 12133مبانيجامعهشناسي2121075كارشناسي
 محمد-اميرپناهي 22102مبانيجامعهشناسي2121076كارشناسي
 محمد-اميرپناهي 2103جامعهشناسيسازمانها2122133كارشناسي
 محمد-اميرپناهي 2113جامعهشناسيسازمانها2122133كارشناسي
 اردشير-انتظاري 12103نظريههايجامعهشناسي2124121كارشناسي
 اله حبيب -آقابخشي 2134كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 حسين-مرساء آقاجاني 2194كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 حسين-مرساء آقاجاني 121214كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 مريم-آهوپاي 2102تعاونيها سازماندهيومديريتدر2122153كارشناسي
 محمدحسين -بازرگاني 2102سرپرستيدرخدماتاجتماعي2122117كارشناسي
 محمدحسين -بازرگاني 2112سرپرستيدرخدماتاجتماعي2122117كارشناسي
 محمدحسين -بازرگاني 121294كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 ياسر-باقري 2132مبانيتعاون2124143كارشناسي
 اكبر -بخشينيا 21234كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي



 هايده-بهبودي 12144كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 حسين-پارسانژاد 2103عمومي خارجه زبان1018كارشناسي
 حسين-پارسانژاد 2113عمومي خارجه زبان1018كارشناسي
 ستار -پروين 2102شناسي جامعه مباني2121371كارشناسي
 ستار -پروين 2154كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 ستار -پروين 2102نظريههايجامعهشناسي2121081كارشناسي
 ستار -پروين 2112نظريههايجامعهشناسي2121081كارشناسي
 مصطفي -پودراتچي 2172آمارمقدماتي2121008كارشناسي
 مصطفي -پودراتچي 2102رياضياتپايه2121608كارشناسي
 مصطفي -پودراتچي 2112رياضياتپايه2121608كارشناسي
 مصطفي -پودراتچي 2153رياضياتپايه2121077كارشناسي
 مصطفي -پودراتچي 2103اصولتوسعهوعمران2122168كارشناسي
 مصطفي -پودراتچي 2102مديريتشهري2123204كارشناسي
 مهناز-پيروزيان 2164كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 مهناز-پيروزيان 21304كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 سميه- پيشکار 21204كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 صادق-پيوسته 2102آمارمقدماتي2121008كارشناسي
 صادق-پيوسته 2112آمارمقدماتي2121008كارشناسي
 صادق-پيوسته 2132كاربردرايانهدرعلوماجتماعي2124124كارشناسي
 صادق-پيوسته 2142كاربردرايانهدرعلوماجتماعي2124124كارشناسي
 کيوان-الديني تاج 2103مبانيروانشناسي2121020كارشناسي
 کيوان-الديني تاج 2113مبانيروانشناسي2121020كارشناسي
 اکبر علي-مزيناني تاج 2112تأمينورفاهاجتماعي2124144كارشناسي
 اکبر علي-مزيناني تاج 12102كارورزي2122154كارشناسي
 اکبر علي-مزيناني تاج 22152كارورزي2122155كارشناسي
 محمود-زاده تقي 2102انسانازديدگاهاسالم2123197كارشناسي
 الهام-توکلي 2102روانشناسيكودكيونوجواني2122107كارشناسي
 الهام-توکلي 2112روانشناسيكودكيونوجواني2122107كارشناسي
 شهره-تيمورنژاد 2143عمومي خارجه زبان1018كارشناسي
 عذرا -جارالهي 2103روشتحقيق2124221كارشناسي
 افشين-جاويدنسب 21244كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 فاطمه -جعفري 2174كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 فاطمه -جعفري 21214كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 محمود - جمعهپور 2103برنامهريزيروستايي2122172كارشناسي
 محمود - جمعهپور 2103تكنيكهايمقدماتيبرنامهريزي2122169كارشناسي
 علي-جنادله 2102مبانيتاريخاجتماعيايران2121007كارشناسي
 علي-جنادله 2112مبانيتاريخاجتماعيايران2121007كارشناسي
 مجيد-چناپارچي 121284كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 رقيه-لو حسين حاجي 21284كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 محبوبه-حامد 2144كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 آرش-حيدري 2143روانشناسياجتماعي2121012كارشناسي
 آرش-حيدري 2112جامعهشناسيانحرافاتاجتماعي2122128كارشناسي
 علي -خاکساريرفسنجاني 2102برنامهريزيتوسعهوگردشگري2123205كارشناسي
 واحد- خدامي 2132مفاهيم و مباني-  اسالمي  اخالق1006كارشناسي
 واحد- خدامي 2112قرآن موضوعي تفسير1015كارشناسي
 واحد- خدامي 2162جمعيت و خانواده دانش1036كارشناسي
 علي- زاده خراساني 2103كاربردكامپيوتردرعلوماجتماعي2124162كارشناسي
 حسين-زاده خراشادي 2113ارزشيابيطرحهاوبرنامهها2122173كارشناسي



 زهرا -خنجرنسيم 121334كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 عباس-خورشيدنام 2153عمومي خارجه زبان1018كارشناسي
 عباس-خورشيدنام 2102جامعهشناسيانقالب2122139كارشناسي
 عباس-خورشيدنام 22102تخصصي زبان2122045كارشناسي
 سيدمحمدمهدي-خويي 2102جامعهشناسيارتباطجمعي2122132كارشناسي
 سيدمحمدمهدي-خويي 2102جامعهشناسياوقاتفراغت2123179كارشناسي
 سيدمحمدمهدي-خويي 2102جامعهشناسيدرادبياتفارسي2124141كارشناسي
 ناهيد-آهي درودي 2132روشهايمقدماتيتحليلجمعيت2121083كارشناسي
 ناهيد-آهي درودي 2142روشهايمقدماتيتحليلجمعيت2121083كارشناسي
 ناهيد-آهي درودي 2152روشهايمقدماتيتحليلجمعيت2121083كارشناسي
 مرتضي-جوان درودي 2143فارسي1017كارشناسي
 محسن-زاده رجب 2142مفاهيم و مباني-  اسالمي  اخالق1006كارشناسي
 محسن-زاده رجب 2152مفاهيم و مباني-  اسالمي  اخالق1006كارشناسي
 اصغر-رجبي 2102كاربردي اخالق-  زندگي آيين1007كارشناسي
 اصغر-رجبي 2102مفاهيم و مباني-  اسالمي  اخالق1006كارشناسي
 اصغر-رجبي 2112مفاهيم و مباني-  اسالمي  اخالق1006كارشناسي
 اصغر-رجبي 2162مفاهيم و مباني-  اسالمي  اخالق1006كارشناسي
 اصغر-رجبي 2102اسالم  صدر  تحليلي تاريخ1012كارشناسي
 اصغر-رجبي 2112اسالم  صدر  تحليلي تاريخ1012كارشناسي
 مرتضي-رستمي 2102آماردرعلوماجتماعي2121009كارشناسي
 محمدرضا -رنجبر 2134كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 محمدرضا -رنجبر 12154كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 تهمينه-صفت ريحان 121304كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 محمد -زاهدياصل 2102خدماتاجتماعيوتعاوندراسالم2124086كارشناسي
 محمد -زاهدياصل 2112خدماتاجتماعيوتعاوندراسالم2124086كارشناسي
 محمد -زاهدياصل 2102اسالم در اجتماعي خدمات2122001كارشناسي
 محمد -زاهدياصل 2112اسالم در اجتماعي خدمات2122001كارشناسي
 سيدجالل-ساداتيان 121254كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 عزتهللا -سامآرام 2103سمينارمسايلتعاوني2122156كارشناسي
 عزتهللا -سامآرام 12132كارورزي2122154كارشناسي
 عزتهللا -سامآرام 22132كارورزي2122155كارشناسي
 جعفر سيد-زيادي سيد سپهر 2103فارسي1017كارشناسي
 جعفر سيد-زيادي سيد سپهر 2133فارسي1017كارشناسي
 محمد-فر سجادي 2102ايران اسالمي  انقالب1009كارشناسي
 محمد-فر سجادي 2112ايران اسالمي  انقالب1009كارشناسي
 محمد-فر سجادي 2132ايران اسالمي  انقالب1009كارشناسي
 پروانه -سلحشورنژاد 12164كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 سارا-ميگوني سليمان 21274كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 سارا-ميگوني سليمان 121384كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 سيدحسن-مفرد سيدي 2132قرآن موضوعي تفسير1015كارشناسي
 سيدحسن-مفرد سيدي 2102نهجالبالغه موضوعي تفسير1016كارشناسي
 آناهيتا-سيفي 2102كلياتحقوق2121014كارشناسي
 آناهيتا-سيفي 2112كلياتحقوق2121014كارشناسي
 آناهيتا-سيفي 2152كلياتحقوق2121014كارشناسي
 آناهيتا-سيفي 2103حقوقتعاون2122152كارشناسي
 آناهيتا-سيفي 2102حقوقخانوادهوكار2124094كارشناسي
 سميه-شالچي 2102جامعهشناسيشهري2122130كارشناسي
 سميه-شالچي 2112جامعهشناسيشهري2122130كارشناسي



 سيدحامد-شاهرخي 2102امامت و نبوت- 2  اسالمي انديشه1002كارشناسي
 سيدحامد-شاهرخي 2142جمعيت و خانواده دانش1036كارشناسي
 سيدحامد-شاهرخي 2152جمعيت و خانواده دانش1036كارشناسي
 نيما-باغيني شجاعي 2102جامعهشناسينهادهايمدني2123187كارشناسي
 نيما-باغيني شجاعي 2112جامعهشناسينهادهايمدني2123187كارشناسي
 اکبر-شريفيان 2143رياضياتپايه2121077كارشناسي
 محسن-شفقي 2133عمومي خارجه زبان1018كارشناسي
 عاليه-شکري 2102بهداشترواني2122115كارشناسي
 مرتضي-شهميري 2112بررسيمسائلاجتماعيايران2121085كارشناسي
 مرتضي-شهميري 2132بررسيمسائلاجتماعيايران2121085كارشناسي
 محمد -شيخي 2113برنامهريزيمنطقهايدرايران2122174كارشناسي
 جعفر- نامور صادقي 2112آماردرعلوماجتماعي2121009كارشناسي
 جعفر- نامور صادقي 2132آماردرعلوماجتماعي2121009كارشناسي
 جعفر- نامور صادقي 2142آماردرعلوماجتماعي2121009كارشناسي
 صالحالدين-صالح 21294كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 صالحالدين-صالح 121314كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 فاطمه-شهرابي صالحي 21234كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 نسرين-صانعي 2114كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 نسرين-صانعي 12194كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 علي-صدوقي 2102اصولعلمسياست2121013كارشناسي
 علي-صدوقي 2112اصولعلمسياست2121013كارشناسي
 علي-صدوقي 2132اصولعلمسياست2121013كارشناسي
 زهره -صفاريفر 2184كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 زهره -صفاريفر 21284كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 مريمالسادات -صفائيان 121244كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 جواد -صفينژاد 2153جامعهشناسيروستايي2124140كارشناسي
 جواد -صفينژاد 2102جغرافيايانسانيايران2124159كارشناسي
 حسين- نائيني طالکش 2103اقتصادخردوكالن2122149كارشناسي
 فرشته- طلوعي 21214كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 فرشته- طلوعي 2184كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 فرشته- طلوعي 121204كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 نرگس-طهماسبي 2103رياضياتپايه2121077كارشناسي
 نرگس-طهماسبي 2113رياضياتپايه2121077كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 12102زبانتخصصي2121010كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 12112زبانتخصصي2121010كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 21264كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 2174كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 22104كارورزيمددكاريفردي2122112كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 2102مبانيرفاهاجتماعي2124088كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 2132مبانيرفاهاجتماعي2124088كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 12102مددكاريجامعهاي2122110كارشناسي
 حميده-راسي عادليان 22102مددكاريجامعهاي2122111كارشناسي
 مسعود- نيسي عالمي 12142كارورزي2122154كارشناسي
 اسماعيل-زاد عالي 2113روشتحقيق2124221كارشناسي
 اسماعيل-زاد عالي 2102جامعهشناسيسياسي2122136كارشناسي
 اسماعيل-زاد عالي 2112جامعهشناسيسياسي2122136كارشناسي
 شهناز-اکمل عرش 2113فارسي1017كارشناسي
 ميترا-عظيمي 2102كلياتبرنامهريزياقتصاديواجتماعي2121084كارشناسي



 ميترا-عظيمي 2112كلياتبرنامهريزياقتصاديواجتماعي2121084كارشناسي
 ميترا-عظيمي 2132كلياتبرنامهريزياقتصاديواجتماعي2121084كارشناسي
 ميترا-عظيمي 2102اقتصادشهري2123202كارشناسي
 ميترا-عظيمي 2103اصولعلماقتصاد2121006كارشناسي
 ميترا-عظيمي 2133اصولعلماقتصاد2121006كارشناسي
 مرجان-محمد علي 2194كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 مرجان-محمد علي 121344كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 غالمرضا -عليزاده 2113امورماليتعاونيها2122158كارشناسي
 لطيف -عيوضي 22113نظريهجامعهشناسي2124122كارشناسي
 لطيف -عيوضي 12133نظريههايجامعهشناسي2124121كارشناسي
 احمد -غياثوند 2102كاربردرايانهدرعلوماجتماعي2124124كارشناسي
 احمد -غياثوند 2112كاربردرايانهدرعلوماجتماعي2124124كارشناسي
 ابوالقاسم- دهاقاني فاتحي 2102بررسيمسائلاجتماعيايران2121085كارشناسي
 ابوالقاسم- دهاقاني فاتحي 2102جامعهشناسيانحرافاتاجتماعي2122128كارشناسي
 منصور -فتحي 2102آشناييباروشهايمددكاري2122100كارشناسي
 منصور -فتحي 21204كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 منصور -فتحي 121274كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 منصور -فتحي 2102مبانيمددكارياجتماعي2124087كارشناسي
 منصور -فتحي 2112مبانيمددكارياجتماعي2124087كارشناسي
 منصور -فتحي 12102مددكاريفردي2122101كارشناسي
 منصور -فتحي 12112مددكاريفردي2122101كارشناسي
 هادي محمد- زاده فالح 2112آشناييبامفاهيماجتماعيدرقرآن2123190كارشناسي
 معصومه-قاراخاني 2102اجتماعي جامعهشناسيقشرهاونابرابريهاي2122137كارشناسي
 معصومه-قاراخاني 2112اجتماعي جامعهشناسيقشرهاونابرابريهاي2122137كارشناسي
 معصومه-قاراخاني 12152كارورزي2122154كارشناسي
 معصومه-قاراخاني 22142كارورزي2122155كارشناسي
 معصومه-قاراخاني 2102مبانيتعاون2124143كارشناسي
 معصومه-قاراخاني 2112مبانيتعاون2124143كارشناسي
 ابوذر-نژاد قاسمي 2103اصولوانديشههايتعاوني2122146كارشناسي
 علي محمد- پور قائم 2132اجتماعي جامعهشناسيقشرهاونابرابريهاي2122137كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 2102تغذيه2124095كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 2112تغذيه2124095كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 2154كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 2164كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 121394كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 22134كارورزيمددكاريفردي2122112كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 2102مبانيمديريت2124089كارشناسي
 مرضيه-خيابان قرائت 2102مديريتمؤسساتخدماتاجتماعي2124098كارشناسي
 ماندانا-کريمي 121264كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 سوسن -كباري 2113روانشناسياجتماعي2121012كارشناسي
 سوسن -كباري 2103جامعهشناسيكارومشاغل2123194كارشناسي
 مهديه-زاده محمدتقي 2132كلياتحقوق2121014كارشناسي
 سحر -محمدزادهساري 12134كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 الهام-محمدي 2112آشناييباروشهايمددكاري2122100كارشناسي
 الهام-محمدي 2102توانبخشيگروههايخاص2122108كارشناسي
 الهام-محمدي 2112توانبخشيگروههايخاص2122108كارشناسي
 الهام-محمدي 21304كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 الهام-محمدي 21254كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي



 الهام-محمدي 121234كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 الهام-محمدي 22144كارورزيمددكاريفردي2122112كارشناسي
 محمود- مشفق 2102روشهايمقدماتيتحليلجمعيت2121083كارشناسي
 محمود- مشفق 2112روشهايمقدماتيتحليلجمعيت2121083كارشناسي
 محمود- مشفق 2102مبانيجمعيتشناسي2121080كارشناسي
 عباس-مهرگان 2102جامعهشناسيحقوقي2123185كارشناسي
 عباس-مهرگان 2102جامعهشناسيكشورهاياسالمي2123186كارشناسي
 عباس-مهرگان 2112جامعهشناسيكشورهاياسالمي2123186كارشناسي
 کريم-مهري 2102جامعهشناسيجنگونيروهاينظامي2121260كارشناسي
 حسين-ميرزايي 2103روانشناسياجتماعي2121012كارشناسي
 حسين-ميرزايي 2133روانشناسياجتماعي2121012كارشناسي
 حسين-ميرزايي 2102مبانيمردمشناسي2121079كارشناسي
 حسين-ميرزايي 2112مبانيمردمشناسي2121079كارشناسي
 حسين-ميرزايي 2112انسانشناسيفرهنگي2124127كارشناسي
 حسين-ميرزايي 2102مردمشناسيايران2123191كارشناسي
 حسين-ميرزايي 2102مردمشناسيفرهنگي2121219كارشناسي
 رحمت-ميرزايي 2113سيرتحولتعاونيهادرايرانوجهان2122148كارشناسي
 سودابه-ميرصادقي 2143مبانيروانشناسي2121020كارشناسي
 سيدوحيد-بيگي ميره 2102جامعهشناسيشهريوتوسعه2124097كارشناسي
 زينب-ماهيني نصيري 21264كارورزيمددكاريجامعهاي2122116كارشناسي
 فائقه-لو ساعت نعمت 21244كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 اشکان-نعيمي 2112حقوقخانوادهوكار2124094كارشناسي
 نهال-نفيسي 2103جامعهشناسيروستايي2124140كارشناسي
 نهال-نفيسي 2133جامعهشناسيروستايي2124140كارشناسي
 نهال-نفيسي 2102انسانشناسيفرهنگي2124127كارشناسي
 سيدسعيد -وصالي 12172كارورزي2122154كارشناسي
 سيدسعيد -وصالي 22102كارورزي2122155كارشناسي
 جعفر -هزارجريبيدستكي 2103زمينههاوشيوههايهمياري2122157كارشناسي
 جعفر -هزارجريبيدستكي 12162كارورزي2122154كارشناسي
 جعفر -هزارجريبيدستكي 22162كارورزي2122155كارشناسي
 مجيد-هوشمند 21224كارورزيدرمددكاريگروهي2122113كارشناسي
 حسين -پيرسرائي يحييزاده 2102روانشناسي مباني2121373كارشناسي
 حسين -پيرسرائي يحييزاده 2112روانشناسي مباني2121373كارشناسي
 حسين -پيرسرائي يحييزاده 12174كارورزيمددكاريفردي2122106كارشناسي
 حسين -پيرسرائي يحييزاده 2102مددكاريگروهي2122105كارشناسي
 حسين -پيرسرائي يحييزاده 2112مددكاريگروهي2122105كارشناسي
 حسين -پيرسرائي يحييزاده 2102مشاورهوراهنمايي2122118كارشناسي
 حسين -پيرسرائي يحييزاده 2112مشاورهوراهنمايي2122118كارشناسي


