
 

 

 

انیآزمون اعزام به خارج از کشور فرهنگ یقبول ییفهرست نها 1397  

 

 نام فامیلی رشته انتخابی ردیف

 صادق ابراهیمی ابتدایی 1

 لیال احمدلو ابتدایی 2

 مهدی احمدی ابتدایی 3

 سمیرا اشرفیان ابتدایی 4

 سارا اقدم ابتدایی 5

 کبری اکبری ابتدایی 6

 سعید امانیان ابتدایی 7

 محمدامین امیری ابتدایی 8

 منیره   السادات امیری  نائینی ابتدایی 9

 رقیه اوصالی ابتدایی 10

 علی ایوری ابتدایی 11

 محمود بهنامی نیا ابتدایی 12

 حافظ پورعلی ابتدایی 13

 سید خداخواست تقوی فرد ابتدایی 14

 عابد توابع ابتدایی 15

 محمد جوان   بخت ابتدایی 16

 حسین جهانی بتداییا 17

 حسین حبیبی ابتدایی 18

 مهدی حسین   پناه ابتدایی 19

 سیدحسن حسینی ابتدایی 20



 مریم حسینی   دشت   بیاض ابتدایی 21

 ادریس حق  شناس ابتدایی 22

 فریبا حیدری ابتدایی 23

 زینب خاوری ابتدایی 24

 داود خدابخش ابتدایی 25

 فاطمه خداوردیلو ابتدایی 26

 حسن خواجوند ساسی ابتدایی 27

 محمدرضا دهقانی ابتدایی 28

 مهدی دهقانی   مزیک ابتدایی 29

 سیده  فاطمه رافعی ابتدایی 30

 محمدابراهیم رمضانی ابتدایی 31

 عماد روشن قیاس ابتدایی 32

 ابوالحسن ریاحی ابتدایی 33

 زهرا ساداتی ابتدایی 34

 ازهر سقائی   لگران ابتدایی 35

 سعید سهیلی ابتدایی 36

 حیدر سیاحی ابتدایی 37

 محمد شریفی ابتدایی 38

 مهدی شمسی ابتدایی 39

 لیلی صالحی ابتدایی 40

 زهرا طاهری ابتدایی 41

 جواد طبری مقدم ابتدایی 42

 مهتاب عباسی ابتدایی 43

 عبداله عباسی ابتدایی 44

 احسان فاضلی   فر ابتدایی 45

 نرگس فیروززاده   پاشا ابتدایی 46

 طیبه قربانی ابتدایی 47

 زینب قربانی ابتدایی 48

 کیهان قیسوند ابتدایی 49



 نرگس کاوندی ابتدایی 50

 عادله کریمی   علویجه ابتدایی 51

 ملیحه کولیوند ابتدایی 52

 محمد محبی ابتدایی 53

 فرناز محمدبیگی ابتدایی 54

 اباصلت محمدپور ابتدایی 55

 نرگس محمودی ابتدایی 56

 حافظ مرادی ابتدایی 57

 رضا منصوری ابتدایی 58

 سیدجواد موسوی ابتدایی 59

 مریم موالقوشچی ابتدایی 60

 مهدی مهاوی ابتدایی 61

 خیرالنساء میاحی ابتدایی 62

 نجات میری ابتدایی 63

 ناصر نجف زاده ابتدایی 64

 عبدالسالم نصرت  ناهوکی ابتدایی 65

 سمیه نظری ابتدایی 66

 سیدعلی نقیبی  نسب ابتدایی 67

 داود نوری   زاد ابتدایی 68

 سیده   رقیه هاشمی ابتدایی 69

 عباس همرنگ   امشی ابتدایی 70

 محمد یوسف زاده ابتدایی 71

 احمد بختیاری دین و زندگی 72

 جواد رستگار دین و زندگی 73

 محمد علی   آبادی دین و زندگی 74

 رضا فرامرزنسب دین و زندگی 75

 آسیه فیلو دین و زندگی 76

 مریم قدسی دین و زندگی 77

 زینب ابراهیمی ریاضی 78



 قاسم اکبری ریاضی 79

 سیدحسین باقرنژاد ریاضی 80

 علی اصغر بسطامی ریاضی 81

 سعید جعفری ریاضی 82

 علی جعفری ریاضی 83

 رضا حسن   زاده ریاضی 84

 علی حسینی ریاضی 85

 مرتضی حشمت   پور ریاضی 86

 مجتبی خالقی ریاضی 87

 محمداسماعیل خلیلی ریاضی 88

 همت ستار رستمی ریاضی 89

 رضا صیادی ریاضی 90

 یحیی علیزاده ریاضی 91

 عیسی غالمی ریاضی 92

 حسن فتاحی ریاضی 93

 محمدرضا گنج خانلو ریاضی 94

 بهروز مرتضوی ریاضی 95

 روح  اله مهری ریاضی 96

 محمد نصیری ریاضی 97

 پروین نکوفرد ریاضی 98

 محمد نوری ریاضی 99

 جواد یزدانی ریاضی 100

 هیوا احمدی  نیا فیزیک 101

 رضا بهارزاده فیزیک 102

 حسین جعفری فیزیک 103

 محسن حسینی فیزیک 104

 محمد حمیدی    مهر فیزیک 105

 مرتضی ذاکری فیزیک 106

 غالمرضا رحمانزاده زیکفی 107



 علی زارعی فیزیک 108

 ندا سلیمانی فیزیک 109

 مریم شفیعی  سروستانی فیزیک 110

 سیدحمید مجیدی  درچه فیزیک 111

 هادی ملکشی فیزیک 112

 حمیدرضا نوری فیزیک 113

 جعفر پوراکرمی زیست شناسی و زمین شناسی 114

 ناصر اجیانیجمالی   ح زیست شناسی و زمین شناسی 115

 سعید حمیدی   نسب زیست شناسی و زمین شناسی 116

 معصومه زارعی زیست شناسی و زمین شناسی 117

 محمد سعادتیان زیست شناسی و زمین شناسی 118

 علی محمدیاری زیست شناسی و زمین شناسی 119

 فرهاد مرادی زیست شناسی و زمین شناسی 120

 زهرا اصری چهکندن زیست شناسی و زمین شناسی 121

 مهدی نظری مقدم زیست شناسی و زمین شناسی 122

 محمدمهدی هاشمی زیست شناسی و زمین شناسی 123

 حمزه امیریان شیمی 124

 مهرداد حاجی  پور شیمی 125

 مهدی دادخواه شیمی 126

 امید دادفر شیمی 127

 قاسم درویشی شیمی 128

 سیداحمد رضوانی ایوری شیمی 129

 علیرضا صالحی شیمی 130

 حمیدرضا عبدالهی شیمی 131

 زهرا عبدی شیمی 132

 مرضیه عطوفت  شعارجهرمی شیمی 133

 زهرا نیک   پی شیمی 134

 حمیدرضا یاوری شیمی 135

 حمزه یعقوبی شیمی 136



 نیلوفر سعیدی پور عربی 137

 محمد چهارمحالی زبان و ادبیات فارسی 138

 یوسف  رضا حامدی  کیا سیزبان و ادبیات فار 139

 اصغر حبیبی زبان و ادبیات فارسی 140

 محمدمهدی خطیبی زبان و ادبیات فارسی 141

 بهزاد رزازان زبان و ادبیات فارسی 142

 شهربانو شکیبامنش زبان و ادبیات فارسی 143

 محمود شیخ زبان و ادبیات فارسی 144

 سیدحمزه عابدی زبان و ادبیات فارسی 145

 علیرضا علیاری زبان و ادبیات فارسی 146

 کریم فیروزی ارنان زبان و ادبیات فارسی 147

 هادی کرونی زبان و ادبیات فارسی 148

 یعقوب کیانی   شاهوندی زبان و ادبیات فارسی 149

 محمود محمدرضائی زبان و ادبیات فارسی 150

 یداله محمدی زبان و ادبیات فارسی 151

 محسن میرصادقی   سالکویه یات فارسیزبان و ادب 152

 امیر اسدی   فرد زبان انگلیسی 153

 سهراب حسین  زاده زبان انگلیسی 154

 حمید مهدیان  راد زبان انگلیسی 155

 نبی  اله باقری   زادگنجی مطالعات اجتماعی 156

 علیرضا جنگجوی مادوانی مطالعات اجتماعی 157

 حسین زاده   چوکانلو حسن   مطالعات اجتماعی 158

 میکائیل رسولزاده مطالعات اجتماعی 159

 سعید عدالتی  عین  الدین مطالعات اجتماعی 160

 عبداله لشکرزاده   اصل مطالعات اجتماعی 161

 علی اسدی  قلعه   نی مشاوره تحصیلی 162

 عبداله خاکسارازغندی مشاوره تحصیلی 163

 بردی  عظیم خوجه مشاوره تحصیلی 164

 داوود دهقان مشاوره تحصیلی 165



 محمدرضا زنگنه مشاوره تحصیلی 166

 کاوه صیدمرادی مشاوره تحصیلی 167

 زهرا عارفی مشاوره تحصیلی 168

 عباداله عباسی مشاوره تحصیلی 169

 آرش محرمی مشاوره تحصیلی 170

 حسین واعظ مشاوره تحصیلی 171

 حسین یامیروداع رایانه )کامپیوتر( 172

 محمد جان  فشان رایانه )کامپیوتر( 173

 سلطانعلی جباری رایانه )کامپیوتر( 174

 محمدرضا رمضان  نژادقلعه رایانه )کامپیوتر( 175

 جواد نوروزی رایانه )کامپیوتر( 176

 محمدفرزین یونسی رایانه )کامپیوتر( 177

 حمید اکرامی   طرقی مدیریت واحد آموزشی 178

 خلیل جوادیار یت واحد آموزشیمدیر 179

 حمید حمادی مدیریت واحد آموزشی 180

 مریم عالیشاهی مدیریت واحد آموزشی 181

 جعفر فسائی مدیریت واحد آموزشی 182

 عباس قاسمی مدیریت واحد آموزشی 183

 محمد قشمی مدیریت واحد آموزشی 184

 احمد مستوفی مدیریت واحد آموزشی 185

 حسین معجونی د آموزشیمدیریت واح 186

 مسعود منصوری مدیریت واحد آموزشی 187

 غالمرضا همایی  لطیف مدیریت واحد آموزشی 188

 حسن یزدانی نژاد مدیریت واحد آموزشی 189

 علی  محمد حبیبی  راد معاونت واحد آموزشی 190

 عبداالمام حمادی معاونت واحد آموزشی 191

 سعید ردانشگ معاونت واحد آموزشی 192

 رضا داوری معاونت واحد آموزشی 193

 علیرضا شجاعی  پور معاونت واحد آموزشی 194



 مسعود شیخلو معاونت واحد آموزشی 195

 غالمعلی کرمی نیاز معاونت واحد آموزشی 196

 ثویبه کریمی معاونت واحد آموزشی 197

 منیژه موسوی معاونت واحد آموزشی 198

 نصراله نوروزی معاونت واحد آموزشی 199

 مرجان نوشین   نوخندان معاونت واحد آموزشی 200

 یعقوب آبیاری معاونت اجرایی 201

 هادی جمالی  حاجیانی معاونت اجرایی 202

 سیدعلی خوارزمی معاونت اجرایی 203

 مهدی رزاقی معاونت اجرایی 204

 توفیق سویدی   نصاری معاونت اجرایی 205

 عباسعلی ریابیشو معاونت اجرایی 206

 پیمان عزیزی   قمی معاونت اجرایی 207

 لیال کامران معاونت اجرایی 208

 اصغر کشاورزصالح معاونت اجرایی 209

 عقیل نامجومطلق معاونت اجرایی 210

 تقی اکبری امور تربیتی 211

 مجتبی بیابان پورآرانی امور تربیتی 212

 حکیمه ترابی   بهلگرد امور تربیتی 213

 مریم زارعی امور تربیتی 214

 رضا لطفعلی امور تربیتی 215

 محمدعلی توکلی آموزش و امتحانات 216

 مهدی خوشنود آموزش و امتحانات 217

 ابراهیم رحیمی آموزش و امتحانات 218

 عبدالرضا عسگری امور مالی )ذیحسابی( 219

 قربان علی   مرادی امور مالی )ذیحسابی( 220

 حمیدرضا میرشکاری لی )ذیحسابی(امور ما 221

 محمدرضا یاللی امور مالی )ذیحسابی( 222
 


