
پایان قرادادشروع قراردادوضعیت قراردادمقطعدوره دانشجووضعیت تحصیلملیتنام و نام خانوادگیشماره اتاقردیف

هبدون ثبت نامایرانیثمین صادقیان1101 95/08/0598/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

97/12/151400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیصدیقه عباسی روشن2102

(تعمیرات) خالی (تعمیرات) خالی 3103

4104Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحمیدرضا ایرجیPh.D98/05/231401/04/15داراي قرارداد

5201Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیسید میثم موسويPh.D97/07/031400/04/15داراي قرارداد

6202Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی عسکریانPh.D95/06/1498/04/15فاقد قرارداد

98/04/0999/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید محسن معصومی نژاد7203

99/02/241402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین رمضانی8204

9205Bهبدون ثبت نامایرانیصابر خلیلی اسبوئی 95/06/1497/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

10206Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیساناز پرویزيPh.D97/12/211400/04/15داراي قرارداد

11207Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلیرضا عرب زادهPh.D98/07/081401/04/15داراي قرارداد

12208Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمهران مکرمیPh.D98/02/231400/04/15داراي قرارداد

95/02/2197/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیبهزاد مینائی13209

97/03/1398/04/15فاقد قرارداددكتري حرفه ايروزانهمشغول به تحصیلایرانیاحسان حاجی لی دوجی14210

15211Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیالیاس علی پورسورشجانیPh.D93/11/0696/11/15فاقد قرارداد

16212B98/07/2299/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید قلندر هاشمی

98/09/181400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید امیرحسین روضاتی17213

98/10/031400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد رحمانی18214

98/03/201400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمسعود فتحی پور19215

99/06/181401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا كازرونی زند20216

98/06/0399/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهحذف ترمایرانیعلی فیروزجائی21217

22218B96/09/1498/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا مارزي مهنی

سرپرستسرپرست23301

اولیاء سرااولیاء سرا24302

97/12/211400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانینوشین نصرتی25303

26304Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسعید ودادي كالنترPh.D97/02/0599/11/15فاقد قرارداد

27305Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی قربان باقريPh.D95/04/2298/04/15فاقد قرارداد

97/12/211400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی سلمان پور28306

99/03/251402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلیرضا نصراللهی29307

30308Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید حسین خلیلیPh.D95/05/0398/0415فاقد قرارداد

31309Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسعید عالئیPh.D95/02/0697/11/15فاقد قرارداد

32310B دكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیرشید علی سلیمانPh.D96/09/0497/11/15فاقد قرارداد

33311B97/02/2298/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید ایمان یعقوبی

96/11/0399/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیكاظم  ستاري سفیدان34312

هدانش آموختهایرانیوحید ایرانی35313 94/09/3097/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

34314Bهبدون ثبت نامایرانیعلی محمدزاده 96/03/2197/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

37315B98/09/171400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی وطن دوست كالچاهی

98/10/111401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیبولنت آكداغ38316

94/12/1898/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی نصراللهی دهاقانی39317

99/05/151402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي كمیجانی40318
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96/03/2299/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن مصلحی41319

42320Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیصباح دانیارPh.D96/10/0499/11/15داراي قرارداد

99/06/021402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیكیا سلیمی43321

هبدون ثبت نامایرانیبهمن خرمی مخوري44401 94/09/0997/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

45402Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسمیه  زارع پورPh.D96/10/2399/04/15داراي قرارداد

هفرصت مطالعاتیایرانیمحمد جواد حاجی احمدي46403 96/06/2899/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

97/11/091400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیپوریا ثروتی47404

98/07/0999/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهحذف ترمایرانیعزالدین علی دوستی48405

96/11/1798/0415فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعطیه سادات متقی49406

50407Bهبدون ثبت نامایرانیعلی باللی بیدگلی 94/08/2897/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

51408Bدكتري تخصصی روزانهثبت نام نکردهایرانیسید مصطفی شاداب سعد آبادPh.D98/02/161400/11/15داراي قرارداد

97/12/1399/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد حسین  گلی كانی52409

96/04/2199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحمیدرضا حسین پور53410

54411Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی شهیديPh.D98/05/061401/04/15داراي قرارداد

55412Bدكتري تخصصی روزانهمرخصیغیر ایرانیعلیرضا مهدیانPh.D97/09/211400/11/15داراي قرارداد

56413Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیجعفر خاشعPh.D97/07/221400/04/15داراي قرارداد

57414Bهمرخصیایرانیایوب حمید 96/11/2398/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزان

98/09/111400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهثبت نام نکردهایرانیپروین ثریائی58415

96/12/2399/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیشاهین زرع پیما59416

60417Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمود خرمالیPh.D96/03/3099/04/15فاقد قرارداد

61418Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیبابک بیک محمديPh.D98/04/051401/04/15داراي قرارداد

96/02/1398/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیبعثت علمی نصیرآباد62419

1399/07/011402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی رستم پور63420

95/09/2898/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرامین طوسی64421

95/08/0898/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیبابک پاک بین65422

97/11/2799/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهحذف ترمایرانیسید زانیار سجادي66423

67424Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسیده سمیرا حسینیPh.D97/05/281400/04/15داراي قرارداد

97/07/281400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمجتبی حسین پور امام68501

69502Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد سید احمديPh.D96/03/1699/04/15فاقد قرارداد

97/05/0398/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمصطفی ساالري70503

98/10/251400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمجید صالحی71504

96/07/0799/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیخاطره  تکنیک72505

98/07/171401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحمیدرضا دهقان هراتی73506

74507Bهبدون ثبت نامایرانیمجید شریفی 95/01/1897/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

75508Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد جواد خوب پورPh.D97/12/201400/11/15داراي قرارداد

هفرصت مطالعاتیایرانیرضا مهدي زاده76509 97/12/2199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

99/06/261401/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیدر حال تنظیم قرار داد آقاي محمد حسین كرمی 77510

78511B98/02/2899/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهحذف ترمایرانیطاهر احمدي

79512B98/06/1299/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید آریا فخري

80513Bهفارغ التحصیلایرانییونس رومیانی 94/07/1597/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

81514B97/11/0899/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیامین دالوري پور پاریزي

95/09/2899/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمدرضا رحمتی82515

98/09/2499/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی مساح بوانی83516



84517B96/09/1998/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمدرضا هاشمی طاهري

85518B97/12/0799/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیبهروز قربانی

97/12/1499/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیفاطمه كشاورز قارخونی86519

خالیخالی87520

98/11/011401/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرامین اژدري88521

99/06161400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیدر حال تنظیم قرارداد آقاي  محمد مهذب طالب90522

98/09/021400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیآزاده امیرخانی89523

91524Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیفرید سقائیPh.D97/12/181400/11/15داراي قرارداد

97/09/2198/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیعلی معظم بابا شیخعلی92601

93602Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعزیزاهلل اكبريPh.D95/01/1798/04/15فاقد قرارداد

98/11/191401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن صفري94603

96/04/0399/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیابراهیم احمدي ششده95604

خالیخالی96605

97/05/131400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهثبت نام نکردهایرانیسینا صابر ماهانی97606

98607Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمیثم حبیبیPh.D95/08/1998/04/15فاقد قرارداد

99608Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید محمد حسین جواديPh.D98/04/111401/04/15داراي قرارداد

96/10/2599/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیزهرا محسن پوراژیه100609

99/06/251400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا داودیان101610

102611B98/04/0599/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیهادي حقیقی

103612Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیانتقال از همسر نافع مراد به هبه مرادPh.D97/07/011400/04/15داراي قرارداد

104613Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیعاطفه گلفشانPh.D96/04/15  93/07/01فاقد قرارداد

105614Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمجتبی رستگاريPh.D97/01/2099/11/15فاقد قرارداد

97/01/2799/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیاحسان غالمیان كاركن106615

98/05/221401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد بافنده دهقی107616

108617B96/09/0498/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیامیر یوسفی

109618Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیهاتف حمداللهیPh.D93/12/1396/11/15فاقد قرارداد

97/11/0198/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهحذف ترمایرانیجاوید شهریاري شورابی110619

96/03/1699/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي دارابی111620

97/09/191400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرامین رضایی زاده روكرد112621

96/071199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیسید محسن مالباشی113622

97/08/1299/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیوحید مرتضایی كیا114623

96/10/0299/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیآرزو نیسان كریمی115624

97/09/031400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي شهیدي خواه116701

117702Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیطیبه رحیمیPh.D99/04/101400/04/15داراي قرارداد

هدفاع كردهایرانیپیمان یاراحمدي118703 96/03/0297/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

97/11/291400/04/15داراي قراردادكارشناسیروزانهمشغول به تحصیلایرانیعلیرضا حسینی119704

98/09/121400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد مهدي رحیم بخش120705

98/07/0199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید حوا هاشمی121706

122707Bهبدون ثبت نامایرانیرضا بزازیان 94/01/2596/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

123708Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا چلیبیPh.D93/05/1196/04/15فاقد قرارداد

98/10/011400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد جواد نوروزي124709

98/03/011400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي سلیمانی125710

126711Bهمحروم از تحصیلایرانیرسول بازیار 91/12/0194/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان



127712B دكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید علی نوبختPh.D98/03/281400/11/15داراي قرارداد

128713Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمرتضی براري رئیسیPh.D98/03/131401/04/15داراي قرارداد

99/02/271400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمرخصیایرانیزهرا مرادي129714

97/06/1798/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمرضیه اشراقی آرانی130715

99/06/311402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی دانش پژوه131716

132717Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیانتقال از ارشد به دكتري: فاروق الخلیلPh.D95/04/0198/04/15فاقد قرارداد

133718Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي خوشخويPh.D94/12/1898/04/15فاقد قرارداد

خالیخالی134719

97/04/2499/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیامین هماینی دمیرچی135720

هبدون ثبت نامایرانیعلی فقیهی نیا136721 94/10/0797/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

98/04/011400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد مهدي حبیبی137722

98/09/161400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن جعفري138723

139724Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیحمیدرضا شاملوPh.D97/05/031400/04/15داراي قرارداد

97/06/121400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعبدالرحمان حقیقی140801

141802Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد ابراهیم نژادیانPh.D99/02/291402/04/15داراي قرارداد

95/07/2798/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمصطفی پنداشته پور142803

هدفاع كردهایرانییونس اكبري143804 97/07/2497/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

96/03/0998/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیارسالن گلشنی زوارق144805

99/02/231402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیهادي نظري145806

146807Bهبدون ثبت نامغیر ایرانیانتقال از ارشد به دكتري: جین پنگ 95/01/3199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

147808Bهبدون ثبت نامایرانیعلی هژبري 96/01/2898/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

97/06/261400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهثبت نام نکردهایرانیعلی جمالی اویلق148809

99/03/131402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید علی اكبر رضوي149810

150811Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد واثقیPh.D97/12/211400/11/15داراي قرارداد

151812Bهمحروم از تحصیلایرانیسیدمحمد هاشمی 93/12/1796/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

152813Bهثبت نام نکردهغیر ایرانیعلی حنبالس 95/08/1598/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

153814Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیانتقال از ارشد به دكتري:امیر سلیمانیPh.D95/11/021400/04/15داراي قرارداد

هفرصت مطالعاتیایرانیابراهیم باقري كرانی154815 96/03/1398/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

98/09/251400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمجید تندیسه155816

156817B96/09/1598/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي ساكی

157818Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیفاطمه حسن تبارPh.D98/02/091400/04/15داراي قرارداد

98/02/281400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمیالد عقیلی158901

159902Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمحمد حسین شوشتريPh.D95/11/0998/11/15فاقد قرارداد

98/07/011400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی اكبر غفاري160903

97/10/241400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهثبت نام نکردهایرانیبابک كمالی دوست161904

98/06/111401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیبهمن زاهدي162905

98/11/301401/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد مالعباسی163906

164907Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیسید محدث محبوبPh.D95/11/2098/04/15فاقد قرارداد

165908B98/09/111400/04/15داراي قراردادكارشناسیروزانهمشغول به تحصیلایرانیزینب عربی میاركالئی

96/12/2099/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیسید مرتضی موسوي زاده166909

99/06/2299/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیرضا میرزایی167910

هبدون ثبت نامایرانیمصطفی زرگانی168911 95/09/2498/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

169912B96/12/0698/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانیحیدر ساسان



96/08/2099/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیكریم عباسی1701001

1711002Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد حسین دهقانیان فراشاهPh.D96/07/0597/04/15فاقد قرارداد

99/04/281400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیهادي غالم نیا1721003

99/04/211402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیاحسان امینی1731004

98/02/021400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمازیار پاشائی1741005

98/01/271400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمحمد بهنام راد1751006

پایان قرادادشروع قراردادوضعیت قراردادمقطعدوره دانشجووضعیت تحصیلملیتنام و نام خانوادگیشماره اتاقردیف

1101Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمیثم  خداداديPh.D95/10/1898/11/15فاقد قرارداد

95/09/2298/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیابوذر غالمعلی زاده2102

96/07/0497/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمعصومه احمدي3103

96/11/1899/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیروح اله اندارقاسمی4104

5105Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیماهر الیقهPh.D95/10/0698/11/15فاقد قرارداد

98/07/011401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین نادیان ورنوسفادرانی6106

95/05/1397/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهبدون ثبت نامایرانیسعید سراج پور7107

95/05/0698/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد صادق زاهدي8108

خالیدر حال تنظیم قرار داد آقاي محمد رضا كاظمی9109

97/12/2099/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهوقفه تحصیلیایرانیمحمدرضا كرمی10110

96/04/1096/12/30فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهدفاع كردهایرانیرسول دخت عبدیان11111

95/12/1098/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیعمار عباس12112

96/05/0497/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسجاد پوراسماعیل13113

97/04/0699/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین حاجیانی14114

15115Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیامیر صالحی صاحبPh.D94/07/0197/04/15فاقد قرارداد

97/07/0298/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمرتضی امیدي پور16116

97/08/1299/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمرتضی سلطانی بناوندي17117

97/06/271400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمود محبی18118

97/04/2599/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی  صباغ نیا19119

20120Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانی محمد توماجPh.D97/11/1599/04/15داراي قرارداد

21201Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید مجتبی میريPh.D98/09/051401/04/15داراي قرارداد

98/08/0199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی  روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیحمید ترک22202

98/04/1099/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید محمود حسینی23203

99/07/061402/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانی حسین متوسل الحق24204

25205Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیغالمحسین غالمیPh.D96/12/1399/11/15داراي قرارداد

96/11/1599/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیمحمود قطرنجی26206

96/06/0799/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانه   ایرانیایرج ملکی شهریور27207

98/04/051401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا رحیمیان28208

96/05/1799/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیجعفر ابراهیم نژاد سالمی29209

در حال تعمیر(در حال معرفی به علی محمد جدوع)در حال تعمیر 30210

96/11/1599/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیهادي كشاورز31211

98/08/0199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیمحمد عقیل عبدالحسین32212

          1399/07/13:غدیر                                                        آخرین بروزرسانی :      نام خوابگاه 



98/08/0199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیزیاد حمزه33213

95/05/0298/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسجاد خانی پردنجانی34214

35215Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیبهنام چراغیPh.D99/05/121401/04/15داراي قرارداد

97/10/2698/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهبدون ثبت نامایرانیجواد نوروزي36216

95/08/2398/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید عباس  علوي37217

95/01/2896/06/31فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانینوروز رجبی38218

99/06/291402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانی(انتقال از همسر)زهرا جعفري 39219

40220Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانینورالدین میثاقPh.D95/11/0998/11/15فاقد قرارداد

41301Bدكتري تخصصی روزانهثبت نام نکردهایرانینوید لطیفیانPh.D95/08/2598/04/15فاقد قرارداد

98/04/0299/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد فتحی42302

97/05/201400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانینگار  امیري43303

97/10/0199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحسن مام قادري44304

95/09/2298/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیحمیدرضا كربالئیان45305

96/07/1297/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمصطفی مظاهري سعید آباد46306

98/10/0799/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهرداد اسالمی47307

95/11/2698/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیسوال گونبال48308

97/07/011400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیطارق قسو49309

96/12/2099/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیامیر ایراندوست50310

98/04/011400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحفوظ ادواي51311

97/05/0298/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهبدون ثبت نامایرانیاكبر بهلول52312

96/04/2699/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیاحمد یوسف53313

98/11/161400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیمریم الخطیب54314

55315Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیموسی توماجPh.D98/03/201401/04/15داراي قرارداد

99/05/281401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیكیانوش چوبینه56316

97/01/2699/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیعباس مجیدي بیدگلی57317

95/11/0697/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهدانش آموختهایرانیطاهره نعمتیان58318

98/07/0199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیهومن ضیائی59319

60320Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانینصیبه اسمعیلیPh.D96/12/0699/11/15داراي قرارداد

پایان قرادادشروع قراردادوضعیت قراردادمقطعدوره دانشجووضعیت تحصیلملیتنام و نام خانوادگیشماره اتاقردیف

98/01/3199/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمهسا سرداري1101

ه شبانی كرد شولی2102 95/04/2999/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهحذف ترمایرانیانتقال از همسر حامد راستگو: دردان

93/11/1595/11/15فاقد قراردادكارشناسی روزانهمشغول به تحصیلایرانیروح اله مردانی3103

98/10/231400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیآرزو دهستانی اردكانی4104

99/02/071401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن خاكی5105

96/11/0398/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیبهزاد اقدامی6201

هفارغ التحصیلایرانیارشیا فروزنده7202 93/07/1594/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزان

95/05/241400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از ارشد به دكتري: مبین محمدي8203

98/07/0199/11/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیرسول ساالر كریمی9204

97/09/171400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمرخصیایرانیامیر صدیقی سامان10205

98/08/261401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیمحمد كریم دهقان11206

      1399/07/13:                                                         آخرین بروزرسانی 1بلوک - جالل آل احمد:     نام خوابگاه



خالی خالی 12207

98/11/161401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیسعیده سرمدي 13301

98/01/311400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد حسین علوي دوست14302

97/11/1399/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمود  پور اكبري15303

97/12/181400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی عزیز نیا16304

98/09/111400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانییاور باقري دعویسرائی17305

99/05/011400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین شریفی18306

99/06/171400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسجاد اسماعیلی19307

خالی خالی20401

97/11/1499/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیامیر حسین حسن پور21402

خالی خالی22403

98/01/201400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحجت اله مرادي23404

99/04/151400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید مصطفی علی آبادي24405

96/09/2698/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن هادي زاده25406

98/10/211400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسیده فرانک حسینی26407

پایان قرادادشروع قراردادوضعیت قراردادمقطعدوره دانشجووضعیت تحصیلملیتنام و نام خانوادگیشماره اتاقردیف

97/03/201401/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از ارشد به دكتري: سیف اله نوري1101

هبدون ثبت نامایرانیحسین مختاري2102 97/07/0898/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

3103Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیكوهسار رشید امینPh.D96/07/1799/04/15فاقد قرارداد

98/07/0199/11/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیزهرا نصیري--انتقال به مقطع باالتر4104

98/02/0899/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیفائزه ساجدي5105

خالی خالی 6106

7107B98/01/1799/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیاحمد قهرمانی

98/09/2799/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیامین خلیق8108

هثبت نام نکردهایرانیمهران عبدي وند9109 97/03/2198/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

هدانش آموختهایرانیمحمدحسن محمدي10110 92/08/0893/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

97/09/171400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیقیصر عباس11111

98/06/041401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیهادي فرهمند12112

99/02/131401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیجعفر احسانی13113

97/04/261400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیمحمدشریف پویا14114

98/10/031400/04/16داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیاحمد آل كثیر15115

همحروم ازتحصیلایرانیمجتبی جابري16201 95/09/2097/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

99/06/161402/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین احمدي17202

18203Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانییاسر فرج زادهPh.D97/11/031400/04/15داراي قرارداد

98/09/181400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد جواد عبدي19204

98/04/051401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلیرضا نظري اصطهبانی20205

خالی خالی 21206

22207Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیآریا جهیدPh.D98/07/011400/04/15داراي قرارداد

23208B95/12/2497/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهنوبت دوممرخصیایرانیزینب قائدي

98/03/181400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعرفان سهیل24209
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97/06/201400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمریم شجاعی25210

98/02/3199/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهحذف ترمایرانیوحید مهاجري جولندان26211

98/01/311400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیمحسن صحرائی اردكانی27212

98/07/231400/04/15داراي قراردادكارشناسیروزانهمشغول به تحصیلایرانیصابر محمدي28213

98/11/191401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمرخصیایرانیمرضیه رئیسی29214

98/12/041401/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا سلمان پور30215

98/02/161400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمجتبی عباسپور31301

96/12/2198/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهحذف ترمغیر ایرانیذبیح اهلل زلمی32302

33303B95/06/1398/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیاحمد برخورداري

97/07/211400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیسید عرفان مومن پور34304

98/06/251401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید محمد حامد سادات حسینی35305

96/02/1298/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمدرضا دوربین36306

37307Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسید علی انصار محمديPh.D97/04/091400/04/15داراي قرارداد

38308B96/06/2798/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیفاطمه سادات حسینی سعدي

97/12/0698/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن رفیع خواه پشتیري39309

98/07/0199/11/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهحذف ترمایرانیمسعود ساالري40310

98/07/0199/11/15داراي قراردادكارشناسی ارشدروزانهمشغول به تحصیلایرانی(انتقال از كارشناسی)زهرا علیدوست 41311

97/07/0898/11/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیامید نادري سامانی42312

96/09/2198/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین خردمند43313

99/05/051401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی رضا خازنی44314

98/06/0699/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی جعفرزاده45315

هفارغ التحصیلایرانیمهدي مسعودیان46401 95/11/0297/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

98/08/141401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیروح اله حسین وند شکري47402

48403Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعباس نجفیPh.D98/01/201400/11/15داراي قرارداد

خالی خالی 49404

96/11/1099/04/15فاقد قراردادكارشناسی روزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از همسر به فاطمه گالبگیرها: میالد محسنی50405

98/06/231401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیكمال رنجبري چیچوران51406

52407B خالی خالی

53408Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیاحمد علیPh.D97/09/201400/11/15داراي قرارداد

98/09/181400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیرئوف توكلی54409

98/08/2099/11/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیهمت مختارزاده55410

98/03/221401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیاحد اشرفی عسگر آباد56411

96/07/0199/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیاحسان امیربیک57412

98/02/0299/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن كریمی افشار58413

96/04/141400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از ارشد به دكتري: محمدرضا بسکابادي59414

97/07/1599/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسیدجمال امامی60415

هبدون ثبت نامایرانیصادق احمدي61416 94/12/1997/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

99/06/291400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیكرمعلی عرب صالحی نصر آبادي62417

63418Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیعبدالرحمن وكیلیPh.D96/07/2499/04/15عدم حضور-فاقد قرارداد

97/11/2799/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهحذف ترمایرانیمحمود آراسته نسب64419

97/01/2099/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیسمانه رنجبري بیوردي65420

97/05/0799/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیعبداله  عارفی66421



پایان قرادادشروع قراردادوضعیت قراردادمقطعدوره دانشجووضعیت تحصیلملیتنام و نام خانوادگیشماره اتاقردیف

98/03/2999/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیرعنا وفائی1101

اولیاء سرااولیاء سرا2102

اولیاء سرااولیاء سرا3103

4104Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیشلیر حسن احمدPh.D98/10/171401/04/15داراي قرارداد

98/03/211401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیسودابه شکرالهی صورتی5105

خالیخالی6106

خالیخالی7107

8108B96/09/1998/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانینوید ربانی اناري

مخابراتمخابرات9109

97/12/211400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیفاطمه اصحابی10110

98/06/0999/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد امین قادري11111

95/12/1497/11/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسینا آریانیا12112

97/10/2599/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی دانش13113

14114Bهبدون ثبت نامایرانیخالد فضیلی 95/11/0697/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

98/09/241400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیفیصل نیسی15201

99/06/101400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیكمال دریاباري16202

همرخصیغیر ایرانیعلیرضا عبد دلیل ال زیاد17203 96/08/0797/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

18204Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیانتقال از ارشد به دكتري: پونه شهریاريPh.D94/07/0197/04/15فاقد قرارداد

98/01/2699/04/15فاقد قراردادكارشناسیروزانهحذف ترمایرانیاحسان گرمسیري19205

خالیخالی20206

هبدون ثبت نامایرانیجمال زادهش21207 94/04/0397/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزان

22208Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیانتقال از ارشد به دكتري: عالء علیاPh.D95/03/051400/04/15داراي قرارداد

99/04/301401/11/15داراي قراردادكارشناسیروزانهمشغول به تحصیلایرانیامین وزیري مقدم23209

97/04/311400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیامید كوهکن24210

94/05/0497/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیسهیال شعبانی مشکول25211

99/04/151400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیحمید دهواري26212

99/06/241400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمرتضی عریضی میبدي27213

98/09/161400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیرحیم نیک اندیش283

29215Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیلیال كامکارPh.D96/08/0999/04/15فاقد قرارداد

98/07/011400/11/15داراي قراردادكارشناسیروزانهمشغول به تحصیلایرانیزهره ملکی- انتقال از همسر 30301

96/10/2798/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیعبداهلل  مبارک31302

خالیخالی32303

33304Bخالیخالی

97/12/141400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانییحیی درفشان34305

99/05/301401/04/15داراي قراردادكارشناسیروزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی دالوري مرقی35306

98/09/171400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد جواد اصغر زاده36307

37308B96/09/2998/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیزیبا منت پور

97/07/1599/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمجتبی حاج خزیمه38309

هبدون ثبت نامایرانیمحمد حقانی فر39310 96/10/2798/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

97/06/121400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمیثم عباسی فیروز جاه40311
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97/11/1099/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید حمزه میرحسینی41312

98/08/2099/11/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیزهرا اعتمادي42313

95/02/0598/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمسعود ابراهیم زاده43314

44315Bهدانش آموختهایرانیحسین عبدالهی 95/02/1497/11/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزان

94/09/2998/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد راستی45401

95/11/0598/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعلیرضا نحوي46402

99/06/021402/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیعلی نظري47403

48404Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از ارشد به دكتري: علی اصغر افشاريPh.D91/09/1698/04/15فاقد قرارداد

98/02/111400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمحسن زینی وند49405

هثبت نام نکردهایرانیسید جمال حسینی50406 98/04/3099/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزان

98/09/171400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمحمد قربانی51407

52408Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیمحمد عسکرزادهPh.D94/08/0997/11/15فاقد قرارداد

99/01/261401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي سعادت دستنائی53409

98/12/101401/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا تیموري فرد54410

96/08/2198/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسحر سعدي55411

98/09/021400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیهانیه حافظ نیا56412

97/10/021400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهثبت نام نکردهایرانیامین دولت پور دربندي57413

99/04/041401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمرخصیایرانیسمانه اسدي58414

59415Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیكرار شاكر الخفاجیPh.D97/09/211400/04/15داراي قرارداد

95/06/1498/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا  عباسی60416

98/07/151401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیابوبکر احمدي نوره61417

93/11/2899/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیاتقال از ارشد به دكتري: عبدالسالم تقی62418

97/06/0598/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیرضا  مسائلی62419

99/06/111400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد نا پیوسته روزانهحذف ترمایرانیدانیال مصباحی64420

خالیخالی65421

پایان قرادادشروع قراردادوضعیت قراردادمقطعدوره دانشجووضعیت تحصیلملیتنام و نام خانوادگیشماره اتاقردیف

دفتر مسئول خوابگاهدفتر مسئول خوابگاهدفتر مسئول خوابگاهدفتر مسئول خوابگاهدفتر مسئول خوابگاهدفتر مسئول خوابگاهدفتر مسئول خوابگاهدفتر مسئول خوابگاه1101

97/11/0899/04/15عدم حضور-فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید محمد علی صداقت كشفی2102

98/09/141400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسید مجتبی فاطمی نژاد3103

99/04/221401/04/15داراي قراردادكارشناسیروزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي كیانی4104

98/09/111401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیصداقت شیرزاد5105

6106B94/03/0296/11/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمحروم از تحصیلایرانیمیثم محرمی

98/07/011400/11/15داراي قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمرخصیایرانیمهناز نوري7107

97/09/2899/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي رباطی8108

9109B97/07/0298/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیعاطفه محمدي فیض آبادي

10110B90/07/2091/11/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهدانش آموختهایرانیسعداله دارابی

11111B96/10/3098/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمهرزاد بردجیان

92/05/2998/04/15فاقد قراردادكارشناسی پیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال به همسر محمد علیزاده: زینب موسی پور12201

99/07/121401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیآزیتا طاهري  13202

14203Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمسلم احمديPh.D98/04/031401/04/15داراي قرارداد
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96/12/0598/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیمحمد عیسی گوهري15204

97/07/0199/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیمریم صادقی16205

98/02/151401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین شیخیان17206

18207B91/12/1093/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدروزانهدانش آموختهایرانیبهمن شمسی

95/06/3198/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از ارشد به دكتري: سامسون سرابی19208

خالی خالی 20209

21210Bدكتري تخصصی روزانهحذف ترمایرانیعباس  تركمانیPh.D95/07/0198/04/15فاقد قرارداد

22211B خالی خالی

23212Bدكتري تخصصی روزانهدانش آموختهغیر ایرانییامن صقرPh.D95/08/1598/04/15فاقد قرارداد

95/08/241400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از ارشد به دكتري: میثم شقاقی24301

96/12/0698/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهبدون ثبت نامایرانیایوب سهرابی25302

26303B95/06/1398/11/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیانتقال از كارشناسی به ارشد : مختار  حسامی

98/06/091400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمسعود صبیانی27304

95/09/3098/11/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحسین  زهدي راد28305

99/06/021400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهحذف ترمغیر ایرانیصدیق اهلل كلکانی29306

30307B95/08/1796/11/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهدفاع كردهایرانیعلی نجاتی فخر

98/01/311400/11/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیامین صفی خانی31308

96/05/2299/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیمهدي ارجمند اینالو32309

33310B98/09/131400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیعلی مختاري

34311Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیانتقال از ارشد به دكتري: امجد الشیخPh.D98/11/151401/11/15داراي قرارداد

35312B 99/05/271401/11/15داراي قراردادكارشناسی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیغزل ناشد انتقال از همسر طاهر بنی

96/08/1798/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیفهیمه  انصاري چهار سوقی36401

99/05/041400/04/15داراي قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیسکینه یزدانی37402

38403B93/08/0594/11/15فاقد قراردادكارشناسی ارشدنوبت دومدانش آموختهایرانیمهدي شیردل

98/05/1999/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیحسن جمهوري39404

98/04/261401/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیعاطفه شهبازي40405

97/05/091400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیحامد سرگزي41406

95/03/0498/04/15فاقد قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهبدون ثبت نامایرانیعلیرضا دهقان صفی آبادي42407

97/11/3099/04/15فاقد قراردادكارشناسی ارشد ناپیوستهروزانهمشغول به تحصیلایرانیكامل آزرم43408

44409Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلایرانیفاطمه  احسانیPh.D96/12/1399/11/15داراي قرارداد

45410Bدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیفرهاد شمالPh.D98/09/261401/04/15داراي قرارداد

99/04/281400/04/15داراي قراردادPh.Dدكتري تخصصی روزانهمشغول به تحصیلغیر ایرانیسید علی آغا هاشمی46411


