
ادبیات      دانشکده1392                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

نمره زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتریعندلیب ارزنقمریم1924081902

نمره زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتریقارلقیفاطمه2924081903

تاییدیهادبیات فارسیدکترینورمحمدیسید حسن3924081905

نمره زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتریحسین پورمیثم4924081907

تاییدیهادبیات فارسیدکتریوثاقتیمحسن5924081906

تاییدیهزبان انگلیسیدکتریآذریحسام6924091901

تاییدیهزبان انگلیسیدکترینژادقنبرحسن7924091903

تاییدیهفلسفه تعلیم وتربیتدکتریمرادیامیر8924231904

تاییدیهتاریخدکتریرستمیمحسن9924021902

تاییدیهفلسفه تعلیم وتربیتدکتریکردلومحسن10924231903

تاییدیهفلسفه تعلیم وتربیتدکتریشمایلیحامد11924231902

تاییدیهفلسفه تعلیم وتربیتدکتریامیر احمدییونس12924231901

تاییدیهادبیات عربارشدعبیدیکژال13923121508

تاییدیهادبیات عربارشدزارعیمهرداد14923081507

تاییدیهادبیات فارسیارشدسلگیصادق15923081508

تاییدیهادبات فارسیارشدذوقیسجاد16923081506

تاییدیهادبیات فارسیارشدکاظمیهاجر17923081514

تابیدیهادبیات فارسیارشدصابونچیتقی18923081510

تاییدیهادبیات فارسیارشدجمشیدیفاطمه19923081502

تاییدیهادبیات فارسیارشدحیدریبابا سادات20923081503

تاییدیهعلوم اجتماعیارشدباباصفرینریمان21923261501

تاییدیهعلوم اجتماعیارشدعنایتیفهیمه22923261511

تاییدیهتاریخارشدرضایی منشغالم رضا23923321503

تاییدیهتاریخارشدحسابیعاطفه24923601502

تاییدیهتاریخارشدمحمدی مجدشهال25923601505

تاییدیهجامعه شناسیارشدحاجی زادهعنایت26923261506

تاییدیهروابط بین المللارشدطاهریشیرزاد27923751513

تاییدیهجامعه شناسیارشدباز آزردهعثمان28923141507

تاییدیهروابط بین المللارشدذاکریمرضیه29923751505

تاییدیهجامعه شناسیارشدرنگریزعاطفه30923141512

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



ادبیات      دانشکده1392                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهروابط بین المللارشدفرقانیمحمود رضا1923751510

تاییدیهروابط بین المللارشدغریبیسمیه2923752604

تاییدیهروابط بین المللارشدامیریمحمد3923752607

تاییدیهروابط بین المللارشدانصاریعلی احمد4923245601

تاییدیهروابط بین المللارشدمبذولهما5923781515

تاییدیهزبان انگلیسیارشدشکیبا منشفرهاد6923361503

تاییدیهقران و حدیثارشدطورجی امجدسمانه7923255511

تاییدیهقران و حدیثارشدرمضانیمتین8923255509

تاییدیهقران و حدیثارشدمیریانسید مسعود9923255512

تاییدیهقران و حدیثارشدنوروزیمحمد10923251512

تاییدیهقران و حدیثارشداسفندیارام کلثوم11923251501

تاییدیهتعلیم و تربیتارشدخانیمحمد حسین12923231503

تاییدیهتعلیم و تربیتارشدکاردگرحمید رضا13923231509

تاییدیهتعلیم و تربیتارشدمحمد قاسمیمعصومه14923231510

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



ادبیات      دانشکده1393                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

نمره زبان+تاییدیهتاریخ ایران اسالمیدکتریسلیمیخدیجه1934021906

نمره زبان+تاییدیهفلسفه تعلیم و تربیتدکتریشجاعیایرج2934232904

نمره زبان+تاییدیهفلسفه تعلیم و تربیتدکتریموسوی نیاسیده فاطمه3934231908

نمره زبان+تاییدیهفلسفه تعلیم و تربیتدکتریترکاشوندمراد4934231903

نمره زبان+تاییدیهفلسفه تعلیم و تربیتدکتریتارینصیبه5934231902

نمره زبانادبیات فارسیدکترینیکخواهخلیل6934082904

تاییدیهادبیات عربدکتریموئمنیداوود7934121905

تاییدیهادبیات عربدکتریرحیمی جوکندانصغری8934121903

نمره زبانادبیات فارسیدکتریکمالی اصلشیوا9934082903

نمره زبان+تاییدیهادبیات فارسیدکتریشمس الدین نژادمجید10934082901

نمره زبانتاریخ ایران بعد ازاسالمدکترینجف زادهقدیر11934021905

نمره زبانتاریخ ایران بعد ازاسالمدکتریفرجیوحید12934021904

نمره زبانتاریخ ایران بعد ازاسالمدکتریشجاعیعلی13934021903

نمره زبانتاریخ ایران بعد ازاسالمدکتریشجاعیجواد14934021902

نمره زبان+تاییدیهتاریخ ایران بعد ازاسالمدکتریبلندیفاطمه15934021901

تاییدیهادبیات عربدکتریحسینیسید شاهپور16934121901

تاییدیهتعلیم وتربیتدکتریرقیبیسجاد17934234504

تاییدیهفلسفه و کالم اسالمیارشدمحمدی کیاپریسا18933342617

تاییدیهادبیات فارسیارشداسدیزهرا19933081503

تاییدیهادبیات فارسیارشداسدیفاطمه20933081515

تاییدیهادبیات فارسیارشدجدگالجاوید21933081505

تاییدیهادبیات فارسیارشدداوریفاطمه22933081508

تاییدیهجامعه شناسیارشدازادمهرسهیل23933141501

تاییدیهجامعه شناسیارشدمیناییحدیث24933141508

تاییدیهتاریخ اسالمارشدافشاریصدیقه25933321501

تاییدیهتاریخ تشیعارشدمرادیفرشته26933315510

تاییدیهتاریخ تشیعارشدشرفیفاطمه27933315506

تاییدیهتاریخ ایران اسالمیارشدابراهیمیهادی28933312601

تاییدیهتاریخ ایران اسالمیارشدخانزادهمهین29933311521

تاییدیهتاریخ ایران اسالمیارشدمنتشلوپرستو30933311520

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



ادبیات      دانشکده1393                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته نام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهجامعه شناسیارشدرمضانیمحمد1933261504

تاییدیهجامعه شناسیارشداندرواژفاطمه2933261502

تاییدیهتاریخ انقالب اسالمیارشدعاطفیحمید رضا 3933602607

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدخراطیانسمیرا4933255505

تاییدیهتاریخ ایران اسالمی ارشدمرادیرضا5933311519

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدحیدریام ایمن6933255504

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدباال بندیزهرا7933255502

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدانتظارجواد8933255501

تاییدیهتاریخ انقالب اسالمیارشدکیااشکوریاننرجس9933601512

تاییدیهتاریخ ایران اسالمیارشدزارع نیریشهین10933311510

تاییدیهتاریخ انقالب اسالمیارشدطاقتیرقیه11933601511

تاییدیهتاریخ انقالب اسالمیارشدحبیبیمحبوبه12933601503

تاییدیهتاریخ انقالب اسالمیارشدالهیمجتبی13933601501

تاییدیهتاریخ اسالمارشدکاراندیشاحمد14933322610

تاییدیهتاریخ اسالمارشدعلویمهدیه15933321512

تاییدیهجامعه شناسیارشدمرادیفرج اله16933141507

تاییدیهجامعه شناسیارشدمحمدیانیمهران17933261510

تاییدیهجامعه شناسیارشدروحانیبرهان18933261505

تاییدیهفلسفه و کالم اسالمیارشدمحمدی فردفاطمه19933341509

تاییدیهفلسفه و کالم اسالمیارشدقاسمیاحمد20933341508

تاییدیهفلسفه و کالم اسالمیارشدحسینیایرج21933341505

تاییدیهفلسفه و کالم اسالمیارشدبهرامیانسجاد22933341503

تاییدیهفلسفه دینارشدکیهانمسعود23933257511

تاییدیهفلسفه دینارشدپورنجفینوید24933257503

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدمزاریمنصوره سادات25933251510

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدعباسیمجید26933251509

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدخورسندیمهدیه27933251507

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدحشمی پورندا28933251506

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدامیریخدیجه 29933251504

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشداقدم خواجهمعصومه 30933251503

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



ادبیات      دانشکده1393                                                                                                                                                                                         لیست  کسری  تاییدیه  مدرک  مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدافتخاریسید احمد1933251502

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدآزاد فالحفاطمه 2933251501

تاییدیهزبان انگلیسیارشدسمیع انارستانیسونیا3933352603

تاییدیهزبان انگلیسیارشدنصریسمیرا4933351516

تاییدیهزبان انگلیسیارشدمحمدیپروانه5933351515

تاییدیهزبان انگلیسیارشدسلیمیلیال6933351509

تاییدیهزبان انگلیسیارشدبنی ادمشهال7933351504

تاییدیهروابط بین المللارشدهنروریوسف8933751509

تاییدیهروابط بین المللارشدقادرینوید9933751505

تاییدیهروابط بین المللارشدعلیونحبیب10933751504

تاییدیهروابط بین المللارشداخوندیحامد 11933751501

تاییدیهفلسفه و کالم اسالمیارشداذر مهرهومان12933342602

تاییدیهزبان انگلیسیارشدخدادادیمرضیه 13933351518

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدحیدریغالم حسن14933256606

تاییدیهعلوم  قران و حدیثارشداسکندریمریم15933251512

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدبهادریفاطمه16933256603

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدباقریمرضیه 17933256602

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدمحمدزادهپریسا18933255513

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدکشاورززهره19933255512

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدصفرینیره20933255509

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدسرتیپرضا21933255507

تاییدیهعلوم قران وحدیثارشدسراجیمریم سادات22933255506

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




