
ادبیات      دانشکده1394                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته پروندهمقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

نمره زبان+تاییدیهادبیات عرب2دکتریهاشمیخدیجه 1944033905

نمره زبان+تاییدیهادبیات عرب3دکتریماستری فراهانیسمیه 2944033904

نمره زبان+تاییدیهادبیات عرب4دکتریربیعیفاطمه3944033903

نمره زبان+تاییدیهادبیات عرب5دکتریخدامرادیرضا4944033902

نمره زبانادبیات عرب6دکتریجوادیعلی اصغر5944033901

تاییدیه تعلیم و تربیت10دکتریحیرانیزهرا6944023904

نمره زبان+تاییدیهتعلیم و تربیت11دکتریبیاتپرویز7944023903

نمره زبان تعلیم و تربیت12دکتریاحمدیرئوف8944023901

نمره زبان تعلیم و تربیت13دکتریمظفریسیاوش9944023905

نمره زبان تعلیم و تربیت14دکتریاقبالیعلی10944023902

تاییدیهسیاستگذاری20دکتریپیردادهفتانه11944027901

نمره زبان+تاییدیهسیاستگذاری21دکتریموسی نژادملیحه12944027905

تاییدیهسیاستگذاری22دکتریجعفریاحمد13944027902

نمره زبان+تاییدیهسیاستگذاری23دکتریعربارمین14944027903

نمره زبانسیاستگذاری24دکتریکریمی کیامحمد صادق15944027904

نمره زبانسیاستگذاری25دکترینیک عهدمهدی16944027906

نمره زبان+تاییدیهحکمت متعالیه29دکترینصرتیلیال17944031904

نمره زبان+تاییدیه حکمت متعالیه30دکتریغالمیمرضیه 18944031903

نمره زبانحکمت متعالیه32دکتریخالقیحبیب اله19944031902

نمره زبان+تاییدیهحکمت متعالیه31دکتریامیراحمدییونس 20944031901

نمره زبانسیاستگذاری39دکتریجهانبخشصادق21944027907

تاییدیهادبیات عرب101ارشدآزمونسلمان22943029501

تاییدیهادبیات عرب106ارشدداداشیمحمد قادر23943029506

تاییدیهادبیات عرب108ارشدرومیانیعباس24943029508

تاییدیهادبیات عرب112ارشدطاهریحمید رضا 25943029512

تاییدیهادبیات عرب116ارشدقراریفاطمه26943029516

تاییدیهادبیات عرب117ارشدکاکه رشیشاهو27943029517

تاییدیهتاریخ 162ارشدارین منشصدیقه28943031501

تاییدیهتاریخ163ارشدباباییمیثم29943031502

به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



ادبیات      دانشکده1394                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته پروندهمقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهتاریخ170ارشدرجبی فردحسن1943031509

تاییدیهتاریخ173ارشدگودآسیلبیمعصومه 2943031512

تاییدیهتاریخ174ارشدمال محمدیعلی اصغر3943031513

تاییدیهتاریخ175ارشدارغوانکبری4943033503

تاییدیهتاریخ179ارشددهنوینسیم5943033505

تاییدیهتاریخ180ارشدسعیدیمعصومه 6943033506

تاییدیهتاریخ181ارشدشاپوریریحانه7943033507

تاییدیهتاریخ182ارشدصمدیفهیمه8943033508

تاییدیهتاریخ185ارشدمرادیمعصومه 9943033511

تاییدیهتاریخ188ارشدپاک بازسجاد10943035502

تاییدیهتاریخ 189ارشدخاموشیصابر11943035503

تاییدیهتاریخ 194ارشدصفاییمیترا12943035508

تاییدیهتاریخ 195ارشدفیضیشهاب13943035509

تاییدیهتاریخ 197ارشدموسی پورعبداله14943035511

تاییدیهتاریخ  198ارشدولی محمدیهوشنگ15943035512

تاییدیهجامعه شناسی202ارشدپور محمدیصریر16943037504

تاییدیهجامعه شناسی206ارشدشهدینرگس17943037508

تاییدیهجامعه شناسی207ارشدکوچک خانیرسول18943037509

تاییدیهمعارف قران210ارشدپناهیفاطمه19943039502

تاییدیهمعارف قران213ارشدجعفریسارا20943039505

تاییدیهمعارف قران218ارشدروغنی زادهفاطمه سادات21943038510

تاییدیهمعارف قران220ارشدعطاییثریا22943039512

تاییدیهمعارف قران223ارشدیزدانیایران23943039515

تاییدیهکالم اسالمی225ارشدبیگیمجتبی24943041502

تاییدیهکالم اسالمی229ارشدشهمرادیابیوب25943041506

تاییدیهکالم اسالمی230ارشدقاسم پورمریم26943041507

تاییدیهتاریخ550ارشدفتاحیلیمو27941000501

تاییدیهادبیات عرب557ارشدعبدیسپیده28943029601

تاییدیهتعلیم و تربیت243ارشدآقاخانیرضا29943019502

به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



ادبیات      دانشکده1394                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته پروندهمقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهتعلیم و تربیت245ارشدامانیمصطفی1943019504

تاییدیهتعلیم و تربیت246ارشدبکنلیال2943019505

تاییدیهتعلیم و تربیت247ارشدچمنیرضا3943019506

تاییدیهتعلیم و تربیت248ارشددوست محمدیعباس4943019507

تاییدیهعلوم اجتماعی294ارشداحمدیمحمد5943043502

تاییدیهعلوم اجتماعی295ارشدامیدیمژگان6943043503

تاییدیهعلوم اجتماعی296ارشدپارساابراهیم7943043504

تاییدیهعلوم اجتماعی298ارشددانشرضا8943043506

تاییدیهعلوم اجتماعی299ارشدروح االمینزهرا سادات9943043507

تاییدیهعلوم اجتماعی300ارشدسلیمانیسمیه 10943043508

تاییدیهعلوم اجتماعی302ارشدناصر ابادیفرهاد11943043510

تاییدیهجامعه شناسی542ارشدابراهیمیرقیه12943037511

به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



ادبیات      دانشکده1395                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته مقطعپروندهنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

زبان+تاییدیهتاریخدکتری501جعفرنژادزهرا1954032902

زبان+تاییدیهتاریخدکتری503خیریطاهره2954032903

زبانتاریخدکتری502شکریسهیال3954032904

زبانتاریخدکتری506پرورش رامکیعلی4954032901

59.543E زبانحکمت متعالیهدکتری507دلیرسجاد09+

زبان+تاییدیهتاریخدکتری504صادقیملیحه6954032906

زبان+تاییدیهتاریخدکتری505شهریاریبهمن7954032905

زبان+تاییدیهحکمت متعالیهدکتری508تیموریمرتضی8954031901

زبان+تاییدیهحکمت متعالیهدکتری509ذهتابیانمهدی9954031903

زبانحکمت متعالیهدکتری510شیراوندمهدی10954031904

زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتری511فاتحارمان11954036905

زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتری512داوودیپدرام12954036902

زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتری513رحمتیانسجاد13954036903

زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتری514عبدلیعزیز اله14954036904

زبانادبیات فارسیدکتری515جعفریفرشید15954036901

زبان+تاییدیهادبیات عربدکتری516رضاییپوران16954033904

تاییدیهادبیات عربدکتری517خرمیانفاطمه17954033903

زبان+تاییدیهادبیات عربدکتری518فتاحیانفرزانه18954033905

زبانادبیات عربدکتری519پرنوشاشرف19954033901

زبان+تاییدیهادبیات عربدکتری520حجر گشترضا20954033902

زبان+تاییدیهلدبیات فارسیدکتری531ستایشحمیده21953036512

زبان+تاییدیهتاریخدکتری500سلیمانیمحمد حسین22954032907

تاییدیهادبیات فارسیارشد1مصیب نژادزینب23953036510

تاییدیهادبیات فارسیارشد2حضرتیانسارا24953036503

تاییدیهادبیات فارسیارشد3لطفیسهیال25953036508

تاییدیهادبیات فارسیارشد4قلندریشهربانو26953036506

تاییدیهادبیات فارسیارشد5خداوردیفرزانه27953036504

تاییدیهادبیات فارسیارشد10حبیبی زادهجواد28953036502

تاییدیهادبیات عربارشد11جامع هالنالهام29953029505

به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



ادبیات      دانشکده1395                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته مقطعپروندهنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهادبیات عربارشد14جعفریانزهرا1953029506

تاییدیهادبیات عربارشد16خدابخشزهره2953029508

تاییدیهادبیات عربارشد18صحراییزینب3953029512

تاییدیهادبیات عربارشد19خزاییشکوفه4953029509

تاییدیهادبیات عربارشد20ال حبیبفاطمه5953029503

تاییدیهادبیات عربارشد26جاللیانابراهیم6953029507

تاییدیهادبیات عربارشد29قاسمیطاهره7953029515

تاییدیهادبیات عربارشد30افرازندههادی8953029502

تاییدیهادبیات عربارشد31تمسکولی اله9953029504

تاییدیهتاریخارشد33علی نیاخدیجه10953035507

تاییدیهتاریخارشد34زیودارزهرا11953035504

تاییدیهتاریخارشد37حسینیسید امیر12953035502

تاییدیهتاریخارشد38صدریعلی13953035505

تاییدیهتاریخارشد39فرخانکیانوش14953035508

تاییدیهتاریخارشد43علیمردانیفاطمه15953038508

تاییدیهتاریخارشد47اسدیمعصومه16953038502

تاییدیهتاریخارشد53اردشیریعلی اصغر17953038501

تاییدیهتاریخارشد54مشهدیمجتبی18953038511

تاییدیهجامعه شناسیارشد62نجف زادهمحدثه19953037513

تاییدیهجامعه شناسیارشد63ابکارمرضیه20953037501

تاییدیهجامعه شناسیارشد65فراهانیابوالفضل21953037509

تاییدیهجامعه شناسیارشد67خلیلوندجمشید22953037507

تاییدیهجامعه شناسیارشد68اقا خانیسعید23953037502

تاییدیهجامعه شناسیارشد69گودرزیسعید24953037510

تاییدیهمعارفارشد72صادقی گلبهناز25953039507

تاییدیهمعارفارشد74مردانیراضیه26953039514

تاییدیهمعارفارشد79حسینیسیده فاطمه27953038503

تاییدیهمعارفارشد80هواییفاطمه سادات28953039515

تاییدیهمعارفارشد82رحیمیمریم29953038505

به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



ادبیات      دانشکده1395                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته مقطعپروندهنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهمعارفارشد84یونسیهانیه1953039516

تاییدیهمعارفارشد86قراگوزلومحمد 2953039510

تاییدیهفلسفهارشد89نجفی خاتونزهرا3953041509

تاییدیهفلسفهارشد91رضاییفاطمه4953041504

تاییدیهفلسفهارشد92صانعی فرفاطمه5953041505

تاییدیهفلسفهارشد94احمدیعلیرضا6953041501

تاییدیهفلسفهارشد95راحمیمحمد محسن7953041503

تاییدیهفلسفهارشد96موسویمیر هاشم8953041508

تاییدیهجامعه شناسیارشد99ولی الهیشراره9953043512

تاییدیهجامعه شناسیارشد100داودیانفرشته10953043504

تاییدیهجامعه شناسیارشد102زندینرگس11953043505

تاییدیهجامعه شناسیارشد103سلیمیحجت اله12953043506

تاییدیهجامعه شناسیارشد104نیازی قلیحسین13953043511

تاییدیهجامعه شناسیارشد105مهریرضا14953043510

تاییدیهادبیات داستانیارشد470شهبازینسترن15953036511

تاییدیهتاریخارشد471طاهریسمیه16953038506

تاییدیهتاریخارشد472بهرعمانیمهناز17953035511

تاییدیهجامعه شناسیارشد481رادپورزهرا18953037515

تاییدیهفلسفهارشد483رشیدیزهرا19953031511

تاییدیهجامعه شناسیارشد494تنویر قسیماحمد20953037516

تاییدیهجامعه شناسیارشد495هیواهدیه21953037517

تاییدیهادبیات عربارشد12معصومی زادهالهام22953029517

به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا



به اداره تحصیالت تکمیلی اقای سعیدپناه مراجعه نمایند " دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست  تاییدیه سریعا


