
سال فراغترشتهشماره شناسنامه       نام پدرنام و نام خانوادگیردیف

1380کاربرد کامپیوتر12059علیصدیقه ابراهیمی صدرآبادی1

1379کامپیوتر2447عزیزسمیه اسعدی 2

1379کاربرد کامپیوتر2209امیرهوشنگلیال ابراهیمیان3

1379کامپیوتر547کریماعظم امین زاده4

1383کامپیوتر10371مرتضیمهدی اخته زاده5

1381کاربرد کامپیوتر103احمدمحمدرضا الفتیان6

1381کاربرد کامپیوتر5824سمیه آزاد7

1380کامپیوتر6999تقیفرشته اعوانی8

1377کاربرد کامپیوتر3351محمدتقیزهرا امینی فرد9

1381کامپیوتر6009علی جمعهزینب اوالدی10

1380کاربرد کامپیوتر2216محمدرضاحمیدرضا امینی 11

1379کاربرد کامپیوتر10522عقیلمحسن امیری12

1378کاربرد کامپیوتر66مجیدشهال القاصی13

1379کاربرد کامپیوتر725احسان اهللزلیخا احمدی نیا14

1380کاربرد کامپیوتر16801حمیدرضاالهام امیراصالنی15

1382کاربرد کامپیوتر4764مرتضیناهید ایرانشاهی16

1381کاربرد کامپیوتر4971پنجعلیلیال اسدی17

1383کامپیوتر4964مجیدعلی اله یاری18

1378کامپیوتر16552محمدحسنفاطمه امره بزچلوئی19

1382کاربرد کامپیوتر7264نعمتغالمرضا امیری موالو20

1380کاربرد کامپیوتر1929علیمرضیه اتفاقی داریان21

1382کاربرد کامپیوتر22193محمدفاطمه انصاری22

1382کامپیوتر11687علیرضافرشته امیری نیا23

1382کامپیوتر6932روح الهسمیه اسدی24

1380کامپیوتر11734غالمرضاهانیه آزادی25

1378کاربرد کامپیوتر104عارفرامنا اساسی مقدم26

1382کاربرد کامپیوتر1723محمدمهران ایروانی27

1381کامپیوتر5360محمدرضاسمیه اسمی28

1381کاربرد کامپیوتر5657رمضانعلیامیرحسین آریاپور29

1382کاربرد کامپیوتر13507علی اکبرحسین اسکندری30

1381کاربرد کامپیوتر5970عزیزالهپیمان امیری مجیدی31

1382کاربرد کامپیوتر1521عباسمعصومه امیری32

1380کاربرد کامپیوتر4170خدابخششهرام احدی دولت سرا33

1379کاربرد کامپیوتر6200احمدعلیسمیه آهنگری34

1380کاربرد کامپیوتر5741شمس الهعاطفه امامی35

1379کاربرد کامپیوتر123سید محمدراحله ایرانی نژاد36

1379کاربرد کامپیوتر11825رحمانمصطفی اسالمی آقچای37

1379کاربرد کامپیوتر78سید صادقسلطان ابوالحسنی شندی 38

1379کاربرد کامپیوتر10335محمدمهدی اکبری39

1379کاربرد کامپیوتر1فتح الهعلیرضا اباصلتیان نائینی40

1378کاربرد کامپیوتر6922رضابهاره الوردی41



1379کامپیوتر37675حسینآزاده اسمعیلی42

1378کاربرد کامپیوتر5571اکبراعظم ایری فراهانی43

1376کاربرد کامپیوتر2889علیشمسی الیاسی44

1377کاربرد کامپیوتر6949عطاء الهشادی اعرابی45

1379کامپیوتر6229ایرجالهام احمدی46

1382کاربرد کامپیوتر16021محمدرضاسهیال امیدی47

1382کاربرد کامپیوتر4564سید حجت الهآلما آل احمد48

1378کاربرد کامپیوتر19747حسنسعید ابریشم کارکاشی49

1382کاربرد کامپیوتر6محرمعلیمریم ایمانی بجار بنه50

1382علمی کاربردی کامپیوتر3738حسنمریم اربابی51

1380کاربرد کامپیوتر3244عباساحمد احمدی مرندی 52

1380کاربرد کامپیوتر9041هوشنگعاطفه افشار زاده53

1382کاربرد کامپیوتر7587فرهادساناز ادیب یغمائی54

1379کاربرد کامپیوتر5174محمودعلی بهارجو55

1382علمی کاربردی کامپیوتر434محمدحسینمهدی بهزادی56

1381کامپیوتر7527جوادحوری بهرام زاده داعی57

1378کاربرد کامپیوتر1957حبیب الهمریم بیاتی58

1381کاربرد کامپیوتر3001اکبرآزاده بخشایش59

1382کاربرد کامپیوتر3298محمدپاشاناهید بهره دار60

1382علمی کاربردی کامپیوتر332غالمحسیننویده بقایی فر61

1382کامپیوتر5522حبیب الهشیما بیک محمدزاده ایلخچی62

1382کامپیوتر7653پرویزاکرم بخشی63

1382علمی کاربردی کامپیوتر4646علی اکبرسمانه براعه 64

1379کاربرد کامپیوتر27558عباسزینب بیطرفان65

1382کامپیوتر13696عبدالهسپیده بوبه رژ66

1378کاربرد کامپیوتر1890ابوترابمنیره بهرامی67

1377کاربرد کامپیوتر734مظاهربهجت بیگدلی68

1378کاربرد کامپیوتر10حمزهشبنم باقری تاجانی69

1379کامپیوتر8380منصورسارا بهرامی فرهانی70

1382کامپیوتر11935محمودعلیکاظم بیات71

1382کامپیوتر1057بایرامعلیمصطفی باقرنسب72

1379کاربرد کامپیوتر6946قنبرحسین پیکانی73

1379کاربرد کامپیوتر5138غالمعلیناصر پایانی فر74

1378کاربرد کامپیوتر6811صالحمحمد پالیزی75

1379کاربرد کامپیوتر2174اکبرکیوان پناهی 76

1382علمی کاربردی کامپیوتر2037حسنسمیه پرهیزی میاب77

1382کامپیوتر10390مقصودمرتضی پاکدل خانقاه78

1380کاربرد کامپیوتر7550محمودآمنه تیرزد79

1380/11/30کامپیوتر3186محمودمریم تفضلی80

1379/10/30کامپیوتر226بزرگمعصومه تسلیمی سرکالته81

1381/11/30کامپیوتر6941علیمحمدرضا تهرانی شریف82

1379/06/20کاربرد کامپیوتر434محمودپریسا تبریزیان83



1379/03/04کامپیوتر3766حبیب مرضیه تجهیزی84

1376/04/30کاربرد کامپیوتر1742غالمحسینمریم ترابی85

1380/04/28کاربرد کامپیوتر5135جمالفربد تمیز86

1380/11/30کاربرد کامپیوتر1639فضل الهسمیه جنگجو87

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر8475عباسزینب جانی حسنا رودی 88

1380/03/26کامپیوتر491هیبت الهزینب جهاندیده89

1381/04/30کاربرد کامپیوتر1628محمدعلیزهرا جهانگیری سیسی90

1381/06/30کاربرد کامپیوتر73کریمکامیار جعفری فر91

1382/02/28کامپیوتر7893هاشممجتبی جعفری نوبخت92

1378/12/15کاربرد کامپیوتر3637علی محمدام البنین جعفری93

1378/07/03کاربرد کامپیوتر4663حسنفاطمه جغتائی94

1377/12/23کاربرد کامپیوتر374داودزهرا چالی95

1378/11/30کاربرد کامپیوتر4449حسینزهرا چنگیزی محمدی 96

1376/11/30کاربرد کامپیوتر803میرزامحمد چراغی 97

1379/02/03کاربرد کامپیوتر27821خیرالهمرتضی حاجی نوروزی98

1380/02/10کامپیوتر1041محرمعلیمریم حقی زرکامی99

1380/04/30کاربرد کامپیوتر1498سید کاظمسید مصطفی حسینی100

1376/11/30کاربرد کامپیوتر12773علیحمیدرضا حاتمی101

1378/11/13کاربرد کامپیوتر33حسینمریم حکوئیان فینی102

1380/06/08کامپیوتر7086فیروزپاپلی حکمی 103

1379/06/03کاربرد کامپیوتر1133رضامریم حاجی باقری104

1377/12/02کامپیوتر2572حسینعلیمرضیه حسن زاده علی آبادی105

1379/02/29کاربرد کامپیوتر7598عزیزالهمهناز حبیبی106

1376/06/30کاربرد کامپیوتر8054محمدرضابیتا حاجی رضا107

1379/06/30کاربرد کامپیوتر3015ارشدمهدی حسن پور مرنی 108

1381/11/30کاربرد کامپیوتر28موالید غضبانخاطره حاتم نژادیان109

1378/06/30کاربرد کامپیوتر182علیرضا حسینعلی زاده نوبری نژاد110

1377/06/30کاربرد کامپیوتر3518میر حمیدزهرا حسینی میالنی 111

1382/01/28کاربرد کامپیوتر8139محمدعلی اقدس حمیدی 112

1382/01/28کاربرد کامپیوتر642جاللزهرا حفیظی بارجین113

1378/08/08کاربرد کامپیوتر5090علی اصغرطاهره حسنی 114

1381/04/30کاربرد کامپیوتر4945علی اکبرپرستو حاجی ابو طالبی115

1382/11/30کامپیوتر2537اسمعیلفاطمه حمیدی مالیری116

1382/04/30علمی کاربردی کامپیوتر36997ابراهیمحمیده حدادی117

1382/04/30کاربرد کامپیوتر23موالید عزیزیاشار حبیبی خامنه118

1379/08/09کاربرد کامپیوتر5322علیمحمود حسنی 119

1379/11/30کاربرد کامپیوتر17137علی الهشبنم حیدری120

1381/01/26کاربرد کامپیوتر7928محمدعلیمجید حاجی ابو کهکی 121

1378/11/30کاربرد کامپیوتر4375علیگیسو حیدر زاده علی کمر122

1380/07/12کاربرد کامپیوتر3355سید کاظمسیده مریم حسینی ممدوح123

1382/04/30کاربرد کامپیوتر2470علیناصر خادمی 124

1380/07/01کاربرد کامپیوتر52غالمرضامحبوبه خسروجردی125



1380/11/30کاربرد کامپیوتر39محمدرضاالناز خامنوی خیابانی126

1382/11/30کامپیوتر6598علیرضارویا خدا رحمی 127

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر1954جعفرفریبا خزاعی نیکی کند128

1380/12/25کامپیوتر157محمدعلیزلیخا خداداد شنگل 129

1380/02/30کاربرد کامپیوتر34محمودشراره خواهشی130

1377/12/15کاربرد کامپیوتر15610غالمرضاملیحه خاشاکی131

1377/08/01کاربرد کامپیوتر3850حسنناهید خدامهری شیجانی 132

1380/04/20کاربرد کامپیوتر34714بهمنفاطمه درهم بخش 133

1380/09/08کاربرد کامپیوتر12595صالحپریسا دستوری134

1381/03/19کاربرد کامپیوتر36910محسنوجیهه داوری135

1379/03/14کاربرد کامپیوتر17051حسینفاطمه دوست136

1378/12/01کاربرد کامپیوتر40220حسینآذین دهقانی137

1379/06/30کاربرد کامپیوتر14314کریممرضیه دزفولی منفرد138

1380/11/30کاربرد کامپیوتر6318منصورسارا دمنابی اصل 139

1379/03/18کاربرد کامپیوتر29811نصرت اهللفاطمه دادفر140

1379/05/17کاربرد کامپیوتر909حسینعلیمژگان دیانی141

1378/07/17کاربرد کامپیوتر7142مجیدمهتاب دلیر حسن زاده142

1379/04/19کاربرد کامپیوتر13248سید رضافاطمه ذاکری تکیه143

1378/06/02کاربرد کامپیوتر4165محمدرضامژگان ذوقی اول 144

1378/11/30کاربرد کامپیوتر11700محمدیوسفشاهین رحیمی دوست145

1382/11/30کامپیوتر2027بایرامعلیصدیقه رنج خواه مقدم146

1379/08/10کاربرد کامپیوتر33136حسنفاطمه روشنی147

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر3953محمدعلیفاطمه رضایت148

1378/11/19کاربرد کامپیوتر3487فرج اهللفاطمه رضائی149

1378/06/30کاربرد کامپیوتر7220علیمحسن رنجبر مقدم کالچاهی150

1382/04/30کاربرد کامپیوتر11599صادقحسین ربیعی مالیری151

1381/04/30کاربرد کامپیوتر7193حسینعاطفه رجب زاده152

1379/04/30کاربرد کامپیوتر3336حمزهمریم رازی153

1379/11/30کاربرد کامپیوتر30166علیمرضیه رجب طهرانی154

1379/07/09کاربرد کامپیوتر48منصورپریسا رییسی155

1379/02/29کاربرد کامپیوتر1430نصرت اله شیرین رستمی تهرانی156

1378/12/11کاربرد کامپیوتر5202براتیداهلل رضائی157

1378/11/13کاربرد کامپیوتر1208محمودمتانت رضوانی کنار سری158

1378/05/09کاربرد کامپیوتر78رحمتالهام رسد159

1378/12/05کاربرد کامپیوتر1379شکرعلیفرهاد رشید کریق160

1379/02/04کاربرد کامپیوتر552رضامنیژه رفیع فرح زادی161

1377/12/09کاربرد کامپیوتر812عینعلیعلی رجبی162

1377/11/10کاربرد کامپیوتر6231ابوالقاسممعصومه رهنما163

1377/09/18کاربرد کامپیوتر3777حسنالهام زال نژاد164

1379/10/08کاربرد کامپیوتر248محمدرضامهری زارع دره165

1378/07/20کاربرد کامپیوتر2572علیحمید زین العابدینی166

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر3632علی اصغرمهرنوش زاده رفیع167



1380/03/29کاربرد کامپیوتر152مهدیآنتا زمانی نژاد168

1380/06/30کاربرد کامپیوتر17178هادیفاطمه ژاله جو169

1380/12/15کاربرد کامپیوتر2097نصرت اله بهناژ ژقار170

1380/06/31کاربرد کامپیوتر1864بهراممرتضی سربی171

1377/11/30کاربرد کامپیوتر7167حسنفاطمه سوهانی172

1380/04/30کامپیوتر1602محمدعلیفرح سمیعی173

1382/04/10کاربرد کامپیوتر17740سیف الهلیال سالمت174

1379/07/10کامپیوتر82387حسینفاطمه سعید عنبری175

1381/04/30کامپیوتر7049علیفاطمه سهیل بداغی176

1380/12/19کامپیوتر17149محمدعلیمریم سلیمان آبادی177

1379/06/30کامپیوتر5981عباسنسرین سیف اللهی178

1376/11/30کاربرد کامپیوتر27967قربانعلیایرج سرچمی179

1376/04/30کاربرد کامپیوتر202تقیلیال سزاوار آشتیانی180

1377/11/30کاربرد کامپیوتر282سید طاهالیال سید صدری181

1378/05/18کاربرد کامپیوتر17847عظیمافشین ستاری اردبیلی182

1378/12/28کاربرد کامپیوتر22149قربانعلیطیبه ساالری183

1379/04/30کامپیوتر492غظنفراعظم شیرین منش184

1382/11/30کامپیوتر4789محمدسمانه شیخ طلیمی185

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر20اصغرمرضیه شاهسواری186

1379/07/15کاربرد کامپیوتر1478منصورسارا شاکرین187

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر36829علیسعیده شهرابی فراهانی188

1382/04/30کاربرد کامپیوتر228ابراهیممریم شکاری ندوشن189

1381/12/19کامپیوتر4785محمدنجمه شیخ طلیمی190

1377/06/30کاربرد کامپیوتر2043عباسعلیمسعود شجاع خواه191

1381/06/30کاربرد کامپیوتر22387تقیمرجان شبانی192

1379/06/30کامپیوتر6020صفرمریم شوقیان عزیز193

1381/04/25کاربرد کامپیوتر220سید محمدجوادمریم شمس خو194

1380/12/20کامپیوتر128احمدفاطمه شاه بختی195

1379/04/30کامپیوتر465روح الهفاطمه شیرازی196

1378/04/30کاربرد کامپیوتر286علیمریم شریعت احمدی197

1379/06/28کاربرد کامپیوتر3564حسنلیال شجراتی198

1379/06/30کاربرد کامپیوتر6660غالمرضااعظم شعبان199

1379/02/19کاربرد کامپیوتر4223حبیبافسانه شریعت نالکیا شری200

1377/08/01کاربرد کامپیوتر3857اصغربیتا شهمیرزادی یگانه201

1377/10/30کاربرد کامپیوتر278محمدحسینمهدی شهدادی202

1376/07/30کامپیوتر5787محمدجوادشیوا شفیعی203

1376/06/30کامپیوتر2029میر احمدسید صفا صفی زاده204

1379/06/31کاربرد کامپیوتر48علی قربانداود صفدریان205

1378/12/15کاربرد کامپیوتر13106علیبنفشه صالحی درجزینی206

1379/06/20کاربرد کامپیوتر2320خسرولیال صفری207

1378/05/02کاربرد کامپیوتر7552محمدعلیحمیدرضا صادقی208

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر5874عبدالهمحسن صفری209



1379/09/10کاربرد کامپیوتر11041عباسهوتن صادقی210

1381/04/30کامپیوتر12523منوچهرشادی صفوی211

1382/04/26کاربرد کامپیوتر31501محمودمحبوبه صالحی مرزنجرانی212

1381/11/30کاربرد کامپیوتر12724ولی الهزهرا صادقی ده آبادی213

1380/11/30کاربرد کامپیوتر2903حمیدرضایحیی صادق یگانه 214

1382/11/30کامپیوتر17063علی اکبرالهام سادات صبری منش215

1379/07/10کامپیوتر4636مسلمزهرا صادق زاده216

1381/11/30کاربرد کامپیوتر1908محمودابوالفضل صدیقی217

1380/04/30کاربرد کامپیوتر9348احمدوجیهه صحنی218

1380/07/02کاربرد کامپیوتر13336حیدرامین صفری219

1377/10/01کاربرد کامپیوتر20003عسگرنسرین صدری وانق سفلی220

1377/11/29کاربرد کامپیوتر3438اکبرزهرا ضرابیها221

1376/09/06کاربرد کامپیوتر6699غالمحسینطاهره طوفانی222

1379/06/31کاربرد کامپیوتر3615غالمطاهره طالبلو223

1379/09/12کاربرد کامپیوتر9355علیمجتبی طبیعت شناس224

1381/06/31کاربرد کامپیوتر27905محمدمهدیشیرین طبیبی گیالنی225

1380/11/30کامپیوتر16999جعفربهناز طاهری226

1381/04/30کامپیوتر898یدالهبهزاد طوالبی فرد227

1380/11/30کاربرد کامپیوتر6109سید جوادسیده فاطمه طباطبائی228

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر1973علیمهنازطاالنچی229

1382/04/30کاربرد کامپیوتر21456علی اصغرآزاده طیبی230

1377/10/26کاربرد کامپیوتر2871آلوریکآرنو طهماسیان231

1380/02/06کاربرد کامپیوتر4980حسیننرگس طاهری آشتیانی 232

1379/05/30کاربرد کامپیوتر8818محمدپریسا عیوضی233

1380/03/29کاربرد کامپیوتر2343احمدرضابهارک عاشوری234

1383/06/25کاربرد کامپیوتر213جلیلفاطمه علیزاده235

1383/06/28کامپیوتر4873جوادپروین عسگری236

1382/02/04کاربرد کامپیوتر1652علیمریم عنایت237

1379/05/25کاربرد کامپیوتر9403اکبرمحمدعلی کرمی238

1382/04/30کامپیوتر10332علیمعصومه عباس پور239

1379/06/30کامپیوتر7جعفرنوحین عباسی240

1380/04/31کامپیوتر7071محمدمعصومه عنابستانی241

1381/11/30کامپیوتر2613محمدتقیحمیده عقیلی242

1382/01/23کاربرد کامپیوتر11محمدمعصومه عنبرستانی243

1380/04/30کامپیوتر667خلیل الهملیحه عبداله زاده244

1377/06/21کاربرد کامپیوتر279یدالهارژنگ عزتی نیا245

1379/01/28کاربرد کامپیوتر277حکمتفرخ عسکری246

1382/04/30کاربرد کامپیوتر389موالید علیرضاشیدا عبدلی247

1379/09/27کاربرد کامپیوتر1764سعیدسلماز غفوری248

1380/12/06کاربرد کامپیوتر4266رحمة الهشیما غالمیربلوچی249

1380/04/30کاربرد کامپیوتر2حجت الهفاطمه فرجی250

1379/12/04کاربرد کامپیوتر123سید ابراهیمسیمین السادات فرهادی251



1381/04/15کاربرد کامپیوتر9277الیاسزهرا فریدونی252

1378/03/26کاربرد کامپیوتر523قدرت الهزهرا فالحی253

1379/06/30کاربرد کامپیوتر2186مرتضیمجتبی فهیمی پور254

1378/12/12کاربرد کامپیوتر678حسنعلیشهروز فتوحی255

1377/11/30کاربرد کامپیوتر11235اکبراعظم فتحی حاجی آقا256

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر2016محمودمرجان فتحی257

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر4536محمدنفیسه فرخ258

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر6639رضاراضیه فیض آبادی259

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر8281عباسعلیافسانه فخرآبادی260

1380/04/30کاربرد کامپیوتر2013حسنالهام فاطمی نژاد261

1381/11/30کاربرد کامپیوتر2752محمودرضا فیوجی262

1381/11/30کامپیوتر5916عبدالهطاهره فزقزاری263

1379/05/27کامپیوتر188رضاعلیمعصومه فتحعلی پورمیاب264

1381/11/30کاربرد کامپیوتر4431عباسمحمد فالح اسفند آباد265

1381/11/30کاربرد کامپیوتر110محمدکامیار فامیلی266

1379/05/27کاربرد کامپیوتر4481محمدحمیدرضا فیروز رنجبر267

1379/12/15کاربرد کامپیوتر5340حسینمجتبی فرخی268

1379/02/24کاربرد کامپیوتر1133احمدآزیتا فضلعلی269

1379/04/30کامپیوتر8588علی جعفرفرشته فرشید270

1380/09/01کاربرد کامپیوتر38662رضاعلیمریم قائد چوکامی 271

1383/11/30علمی کاربردی کامپیوتر4289ولی الهمریم قاسمی272

1382/02/01کاربرد کامپیوتر3442محمدمهری قارازاده273

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر23065سلیمانالهام قهرمانی274

1381/11/30کامپیوتر29691غالمحسنسمیه قره جلو275

1381/06/30کاربرد کامپیوتر171سبزعلیمریم قربانی276

1382/04/30کاربرد کامپیوتر4679یحییحمیدرضا قاسم خواه توتکله277

1381/11/30کاربرد کامپیوتر9843حسنفاطمه قاسمی278

1379/05/17کامپیوتر977صادق علیفهیمه قنبری279

1380/04/30کاربرد کامپیوتر1620اسدالهمیکائیل قزلباش280

1377/04/10کاربرد کامپیوتر3061قاسم علیمریم قارداش خانی 281

1378/05/13کاربرد کامپیوتر7756محسنمعصومه قاسمی مقدم282

1378/05/13کاربرد کامپیوتر9269حسنمریم قاسمی283

1378/12/28کاربرد کامپیوتر6590محمدسارا قربانی سرابیان284

1379/12/15کاربرد کامپیوتر12676قربانعلیعلی قدیرلی285

1377/08/02کاربرد کامپیوتر19065مجتبیمریم قدیانی286

1379/07/06کامپیوتر303حمداهللندا قدرتی راد287

1379/04/19کاربرد کامپیوتر347محمدعلیفاطمه قاسمی ایشکاء288

1377/04/25کامپیوتر1694یداهللحسین قربانی289

1378/05/13کامپیوتر42907ذبیح اهللآمنه قره داغی 290

1381/05/12کاربرد کامپیوتر4060عزت الهپروانه کاظمی291

1383/02/22کامپیوتر3721محمدفریبا کنعانی زاده 292

1382/11/30کامپیوتر7332چراغعلیزهرا کریمی 293



1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر11620مرتضیحمیده کیهان فر294

1382/02/04کاربرد کامپیوتر7627حسینعلیمرجان کاظمی مقدم295

1381/06/30کاربرد کامپیوتر35994احمدآزاده کرمانی 296

1381/05/30کامپیوتر1036اکبرزهرا اکمانی 297

1378/11/30کاربرد کامپیوتر19899محمدکبرا کرمی298

1380/08/01کاربرد کامپیوتر12341محمدرضاعلیرضا کریمی299

1380/04/27کاربرد کامپیوتر619علیحامد کیوان300

1379/08/10کامپیوتر19715محمدتقیمعصومه کوشکستانی 301

1379/11/30کاربرد کامپیوتر14657احمدحجت کالنتری302

1379/12/08کاربرد کامپیوتر17944جمشیدنسرین کریمی 303

1377/11/30کاربرد کامپیوتر2844جعفرقلیخدیجه کارخانه یوسفی304

1378/12/11کاربرد کامپیوتر6440مرتضیمحمدرضا کمپانی 305

1383/04/30کامپیوتر4280منصورمحمدگل طالبی306

1381/06/30کاربرد کامپیوتر6780غالمحسینلیال گل کرم307

1379/06/30کاربرد کامپیوتر10050عارفمریم گرشاسبی308

1378/04/03کاربرد کامپیوتر3770محمدصالححسن گلبهاری مرخز309

1381/06/26کاربرد کامپیوتر8991محمدکاظممجید لطفعلی خانی310

1383/06/30کامپیوتر11100محمدعلیمعصومه لبیکی311

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر15684داوداشکان ملک فاتحی312

1376/12/12کاربرد کامپیوتر10379حسینمهدی معصومی کلدهی 313

1379/08/30کاربرد کامپیوتر8973احمدمعصومه مختاریان314

1383/06/30علمی کاربردی کامپیوتر10435علیمجید محمدپور پیری315

1378/06/31کاربرد کامپیوتر9518حسن رضالیال مال صالحی316

1379/11/30کامپیوتر1016حسینمریم مقصود پورکرمانی 317

1377/06/30کاربرد کامپیوتر2496اسماعیلمریم مرادی318

1377/08/01کاربرد کامپیوتر2257علیسمیرا محمدی مقانکی 319

1376/09/06کاربرد کامپیوتر1محمدحسنوجیهه محمدی320

1378/03/26کاربرد کامپیوتر1342حمیدالهه محمدی نیا321

1375/11/30کامپیوتر9057غفارماندانا محمد کاری322

1378/05/25کاربرد کامپیوتر815سیروسمیترا ملکیان323

1379/09/10کاربرد کامپیوتر15740سیف اهللمریم مقصودی 324

1380/04/30کاربرد کامپیوتر6071عبداهللخدیجه محمدی اسکوئی325

1382/04/28کاربرد کامپیوتر16627ابراهیمنسرین السادات موسوی326

1379/11/30کاربرد کامپیوتر3187رضاسحر مومن پور طهران منفرد327

1381/03/20کاربرد کامپیوتر1441محمدتقیعلی معمار باشی 328

1380/12/20کاربرد کامپیوتر5790روبنالیزا مار چینی 329

1381/12/08کاربرد کامپیوتر55فیروزلیال مظفری330

1382/06/30کاربرد کامپیوتر5972محمدعلی مطیعی نصرآبادی331

1382/11/30کامپیوتر60397فخرالدیناسرافیل محمدی 332

1379/01/23کامپیوتر29752حسینلیال مرادی333

1379/09/16کاربرد کامپیوتر11235واهانآرمن مکرتچیان334

1382/04/30کاربرد کامپیوتر18647سید محمودسید مهدی میرزمانی بافقی 335



1381/09/07کاربرد کامپیوتر3824میر عسکرسیده مریم مطلب پور 336

1382/04/30کامپیوتر9969علی محمدمعصومه محمدی 337

1379/02/31کامپیوتر31784محمدعلیسیما محمدعلی338

1381/04/30کاربرد کامپیوتر11329جوادحامد محمودی امین 339

1379/06/30کاربرد کامپیوتر14رضامینو میر زین العابدینی340

1382/01/24کامپیوتر16295سید کمالسید محسن منصوری341

1381/04/30کاربرد کامپیوتر5885علیافسانه میرزاپور قره شیران342

1380/12/19کاربرد کامپیوتر151یداهللناهید مخدوم شانجان343

1381/02/09کامپیوتر4735جوادمریم موسوی 344

1381/05/01کاربرد کامپیوتر798قربانعلیفاطمه ماندگار345

1378/06/30کاربرد کامپیوتر2455حسنریحانه محمدی شکیبا346

1380/07/25کاربرد کامپیوتر119علیسید محمدعلی معظمی347

1379/12/12کاربرد کامپیوتر4948نعمت الهفرزانه محمدی خان آبادی348

1380/05/20کاربرد کامپیوتر11199موسیشیال مالحی کارای349

1378/01/29کاربرد کامپیوتر3333یوسفامیرمحمد خانی 350

1381/11/30کامپیوتر5026حمیدفرید مرزبان351

1379/06/21کاربرد کامپیوتر1893ولی محمدفرشته مخلصی ایلخچی352

1379/06/30کامپیوتر5665اژدرفاطمه مینایی353

1378/01/22کاربرد کامپیوتر6994علی اکبرمجتبی مدرس زاده بزرگی354

1379/04/20کاربرد کامپیوتر2978بابافاطمه ماالمیری کجوری355

1378/09/15کاربرد کامپیوتر2577رحم خداعلی اکبر مشهدی356

1381/06/30کامپیوتر20896پرویزبهاره ناصر رنجبر357

1382/01/24کاربرد کامپیوتر111علی اکبرصدیقه نصیری358

1382/03/05کاربرد کامپیوتر1689اسدالهاحسان نظافتی359

1380/10/29کاربرد کامپیوتر3358علینیره نیک فرجام360

1378/06/30کاربرد کامپیوتر1677حسین اصغررضا نیرآبادی361

1379/12/10کاربرد کامپیوتر6244منوچهرمجید نجد362

1378/11/30کاربرد کامپیوتر12212محسنمحمد نصیری دهقان363

1378/01/18کاربرد کامپیوتر793خلیلامیر ناسوتی 364

1377/08/01کاربرد کامپیوتر566بهروززهرا نقشه کش اصل365

1383/04/30کامپیوتر30کاظمسارا نیری366

1382/11/30کامپیوتر15151علیشکوفه نامور367

1382/11/30کامپیوتر8355ولیسمیه نجفی کپورچال368

1381/11/30کاربرد کامپیوتر3549محمدرضامریم نوید دوست369

1379/11/30کاربرد کامپیوتر6440تقیامید نظامی 370

1381/11/30کامپیوتر15237محمدحسنمریم نیکخو371

1381/04/30کاربرد کامپیوتر758عباسنکیسا نعمت زاد خمسی372

1379/06/21کامپیوتر5410سیف الهسمیه ناصری حسینیه373

1377/09/18کاربرد کامپیوتر24623علی اکبرشادی نراقیان374

1377/06/30کاربرد کامپیوتر209محمدنازنین نصرت375

1380/06/03کاربرد کامپیوتر433ولیکیانوش نوروزی376

1377/10/08کاربرد کامپیوتر5376نصرالهنادیا نمکی عراقی377



1376/11/30کاربرد کامپیوتر366احمدآرزو نجارزاده378

1377/05/03کاربرد کامپیوتر7غالمرضاویدا نوری379

1382/01/31کامپیوتر25635شوذبمحمد نفری380

1380/06/30کاربرد کامپیوتر586عباسهومن وظیفه خواه381

1380/12/11کامپیوتر1765اکبرسارا ولی زاده پیله رود382

1380/03/29کامپیوتر19766محسنفاطمه وکیلی383

1381/10/30کاربرد کامپیوتر3207حسنعلیرضا ورزنده384

1377/02/19کاربرد کامپیوتر13793حیدرمریم وجدانی گلهین385

1378/06/07کاربرد کامپیوتر103412نادرهنگامه وثوقی386

1379/06/05کاربرد کامپیوتر12544علیفرحناز وحدتی387

1378/08/29کاربرد کامپیوتر32970محمدعلیمریم ولی حصاری388

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر12189مهدیمهدخت وزیریان389

1379/06/30کاربرد کامپیوتر1335علی اوسطهوشنگ هوشمند390

1377/11/30کاربرد کامپیوتر1611داودزهرا همایی391

1380/07/21کاربرد کامپیوتر7214سورنآرتور هواساپیان392

1381/06/30کامپیوتر18401حبیب الهمینا هدایتی393

1378/03/26کاربرد کامپیوتر19832ولی الهمعصومه هاشمی کنی 394

1381/11/30کامپیوتر7849موسیرضا هادی نژاد395

1382/11/30علمی کاربردی کامپیوتر219جبارمرجان یوسفی396

1377/11/04کاربرد کامپیوتر2528علینازنین یداللهی397

1380/02/08کاربرد کامپیوتر23035عطاء اهللمنیژه یگانه پور398

1377/04/30کاربرد کامپیوتر16823محمدبهنوش یوسفی زاده399

1378/06/18کاربرد کامپیوتر30815علیزهره یعقوبی عراقی400

1380/11/30معماری41633حمیدسمیه آقامیری401

1380/11/30معماری7614عباسفاطمه احمدی سیاوشانی 402

1381/04/30نقشه کشی عمومی 10حسینامیر اصالنی 403

1381/04/30نقشه کشی عمومی 149علی اکبرامید آمحمدی404

1383/03/05نقشه کشی معماری 2619محمدرضاریحانه بابازاده405

1381/11/30معماری1325منصورپیام بازغی406

1383/04/30معماری36229علیسمیرا توکلی407

1383/04/30نقشه کشی معماری 10519احمدآذر تخت کشها408

1381/02/17معماری2867احمدآالله جعفریان409

1380/11/30معماری29032عباسمعصومه حاجی محمد مهدی ارباب410

1381/04/30معماری658سیدرضیالهام حسینی المدنی 411

1381/04/30معماری2289رسولحسین خالقی412

1380/11/30معماری421مجیداحسان دانش یار413

1380/11/30معماری548عربعلیمحمد دلفانی 414

1382/11/30نقشه کشی معماری 34119حسنمرسده روحی منش415

1380/11/30معماری4908حسینسارا رشیدی416

1383/04/30نقشه کشی معماری 38955محمدحسینمحمدصادق زارع زاده مهریزی417

1380/11/30معماری9728حسنعلیرضا سزیده فر418

1381/11/30معماری7572احمدپریسا سبحانی419



1383/06/28نقشه کشی معماری 10848اسکندرسمیه سلیمی الیزئی420

1382/11/30نقشه کشی معماری 401محمدشهال صنعتی421

1383/03/30نقشه کشی معماری 43149ارشدسمیه شجاع قلیچی422

1380/11/30معماری3035عوضفریدون شریف نژاد423

1382/11/30معماری7966زلفعلیمریم شاهین فر424

1382/11/30نقشه کشی معماری 7020محمداشکان شاملو425

1382/03/24معماری7278منوچهرشهدیار شکیبا426

1381/07/01نقشه کشی عمومی 4205سلطانعلی مهدی شریفی سالم 427

1380/11/30معماری7877حبیب الهحمید صالحی نژاد428

1381/06/30نقشه کشی عمومی 6058یوسفسجاد صادقی429

1381/04/30معماری5061عبادشقایق طاهر خانی430

1381/04/30معماری7160محمداحسان طاوسیان431

1380/11/30معماری1981علی اکبراعظم علیزاده عراقی432

1381/04/30معماری2628محمدمریم عابدینی433

1382/11/30نقشه کشی معماری 6075عبداالمیردالیا عباس زاده434

1381/06/30نقشه کشی عمومی 3808رحیمداود عبدی435

1381/06/05نقشه کشی عمومی 4307داودمهدی عبدالهی حقی436

1382/04/30نقشه کشی عمومی 1558محمدولیمحمد غیاث آبادی437

1381/03/13معماری14232داریوشریحانه فرهمندی438

1381/11/30معماری5677حمیرضاالهه فضلعلی439

1381/04/30معماری6474غالمعلیپریسا قلم میرزائی440

1383/02/26نقشه کشی عمومی 6421اسماعیلعلی اصغر قراجه داغی 441

1382/04/08نقشه کشی عمومی 710سعدالهفرض اله کریمی قره تپه442

1382/04/30نقشه کشی عمومی 1506هاشممهدی کهزادپور443

1383/03/30نقشه کشی معماری 63محمدصمد مدنی444

1382/11/30نقشه کشی معماری 22059یوسفعلیمریم محمدی445

1380/11/30معماری10457محمدجعفرماجده مکتوفی446

1380/11/30معماری1578حمیدمحمدحسین محسنی447

1381/04/30معماری6064داودساناز محمدی448

1382/04/30نقشه کشی عمومی 841محمدعلیالهام مقدس449

1381/11/30نقشه کشی عمومی 14811اکبرروح اله مقنی فرقی450

1383/04/30نقشه کشی معماری 2529قربانعلیمحمود نجاتی شایسته451

1380/11/30معماری529محمدحامد ونکی 452

1381/11/30معماری2577احمدمریم یوسفی453

1384/03/08حسابداری بازرگانی6199جعفرالهه اصل سالم زاده454

1383/11/30حسابداری بازرگانی6937علیعباس اروجی455

1383/11/30حسابداری 7625عبدالهفاطمه اله یار456

1382/11/30حسابداری 2285قربانعلیآمنه امیرزاده457

1381/11/30حسابداری بازرگانی9019محمودفرشته اله وردی458

1381/11/30حسابداری بازرگانی162احمدیمحسن ایرانپاک459

1383/04/30حسابداری335تقیمحسن انصاری مهیاری460

1382/06/30حسابداری بازرگانی459اصغرریحانه ابوالقاسمی461



1378/11/30حسابداری811غالمامین اختیاری462

1382/11/30حسابداری بازرگانی7414سیدمحمدمعصومه السادات ابراهیمی463

1383/11/30حسابداری15948رمضانآزاده اویسی464

1381/04/30حسابداری4735حسنعاطفه امیرپارسی465

1382/01/22حسابداری814هدایتپریسا اقبال سوادکوهی466

1381/11/30حسابداری بازرگانی92یدالهفاطمه افالکی467

1381/04/30حسابداری بازرگانی5295غالمرضاحامد اکبرزاده468

1381/11/30حسابداری بازرگانی2782سیدرضازهراسادات آقامیرزا469

1379/11/30حسابداری7211حسنعلی ابراهیمی470

1380/11/30حسابداری بازرگانی10933حسین آقاالهام الکهء471

1380/11/31حسابداری7637علیبابک اقتداری لیف شاگرد472

1379/11/30حسابداری11428مصطفیشیما احمدصادقی473

1380/04/30حسابداری498ابراهیماعظم آقاپور474

1379/06/30حسابداری973منصورسعید امیری475

1378/11/30حسابداری1882ابراهیمالهام ابراهیمی پورفائز476

1379/06/30حسابداری1255حسنغالمرضا اسماعیل پور لطفی477

1379/06/31حسابداری6721احمدآهو اسکویی نژادمنفرد478

1379/06/30حسابداری40علی حسنفرامرز آقابراری اطاقوری479

1381/04/30حسابداری بازرگانی4184احمدنازلی اصغرنیا480

1379/06/30حسابداری927اسداهللعباس آقادخت قشالقی481

1381/06/30حسابداری23078اسدالهلیال باقری482

1381/04/24حسابداری2608حکمت الهاشرف بیات483

1381/11/30حسابداری1751اباصلتسمیه بلوک آذری484

1381/11/30حسابداری بازرگانی8637محمدمهدیمهدیه بزازان485

1381/04/30حسابداری بازرگانی6704محمدنادیا باطنی486

1379/11/30حسابداری596محمودکاظم بازعلی پورخشکدشتی487

1379/11/31حسابداری1قربانزینب بید488

1381/04/30حسابداری بازرگانی1168مصطفیمحبوبه برقی489

1379/11/30حسابداری2707جوادداریوش بابائی490

1380/04/30حسابداری113بشیرعلی اصغر باستانی491

1380/11/30حسابداری بازرگانی2507محمدرضاسمیه بیرامی492

1382/11/30حسابداری بازرگانی5598محمدسیدحمید باشی493

1379/06/30حسابداری16065عیسیحسین بابایی رودپشتی494

1383/12/03حسابداری17824حسینآزاده برزوئی495

1382/04/30حسابداری2857ابراهیممریم بی آزار496

1381/04/30حسابداری709میرزاحبیبفاطمه باقرپورباقی آبادی497

1379/11/30حسابداری5247امیرامین پویا498

1379/11/31حسابداری696علی اکبرحسین پیری499

1380/11/30حسابداری بازرگانی10429کریمعلی پورطبرستانی500

1380/04/30حسابداری8211فرهادفرشاد پیری ایردموسی501

1383/04/30حسابداری بازرگانی6160براتعلیمارال پیروی فاروجی502

1384/04/30حسابداری786ناصراصغر پورقره خان503



1383/11/30حسابداری8327حسنمعصومه پرهیزی میاب504

1383/04/30حسابداری3112قربانعلیفاطمه پیلتن ممان505

1379/06/30حسابداری1978آقابرارحمید توکلی یرکی506

1382/11/30حسابداری بازرگانی2610عباسمنیره تاجیک یوسف آباد507

1382/11/30حسابداری1167محمدعلیسمیه تقدسی508

1378/11/30حسابداری5817منصورمحمدهادی تفضلی شادپور509

1384/01/28حسابداری2165رحمت الهبهناز توکلی510

1383/06/26حسابداری1314محمدعلیحجت تقوی ندوشن511

1382/11/30حسابداری2923روح الهمریم تیموتاش512

1381/04/30حسابداری بازرگانی1345داودمنیژه ثابت513

1383/11/30حسابداری3472غالمرضامحبوبه جاویدمقدم514

1379/06/30حسابداری30315رستموحید جعفراوغلی515

1382/03/26حسابداری بازرگانی4115ناصرنصراله جمشیدی516

1383/06/30حسابداری6361تیمورالله جهانگیری517

1380/09/03حسابداری بازرگانی6538محمدعلیرضا جعفری518

1380/11/30حسابداری6049جعفرمژگان جعفرزاده519

1381/11/30حسابداری1639محمدعلیمهدی جعفرخانی520

1381/04/30حسابداری29626ابوالحسنمریم چهاردولی521

1383/07/25حسابداری34662علی اوسطسمیه چابش صفت522

1383/06/30حسابداری1335احمدزهرا حقیری523

1383/11/30حسابداری1820محمدحسینصدیقه حسینی خداشهری524

1383/04/30حسابداری114ملکعلیمینا حیدری525

1381/04/30حسابداری بازرگانی4422محمدعلییداله حقیقی گرکانی526

1382/06/30حسابداری بازرگانی1607سهرابمعصومه حدادی نیاسر527

1381/06/30حسابداری بازرگانی17089احمدنفیسه حسینی دولت آبادی528

1381/11/30حسابداری بازرگانی611محرمعلیجواد حسنی529

1381/03/02حسابداری17662قربان حسینمحبوبه حبیبی530

1381/04/30حسابداری بازرگانی2521حسنمحبوبه حدادی531

1379/11/30حسابداری338قربانآسیه حسین زاده532

1379/06/30حسابداری847مرتضیعاطفه حسین حاجی کریم533

1380/11/30حسابداری276محمدحسنگلما حدادیان همایونی تبار534

1381/11/30حسابداری9845نادعلیفاطمه حیدری535

1380/11/30حسابداری بازرگانی51عقیلفریبا حسین نژاد536

1379/11/30حسابداری242جعفرقلیسیروس خاکپور537

1379/06/30حسابداری5224جهان بخشمحمود خواجوند538

1382/06/30حسابداری بازرگانی11829حسینزهرا خامدی539

1381/11/30حسابداری1204یوسفامیرهوشنگ خلیلی نژاد540

1379/11/30حسابداری7079محرممحسن خمودکان541

1379/06/30حسابداری873محمدرضامسعود خانکی542

1382/11/30حسابداری بازرگانی1851حسنمریم دیانت پور543

1381/03/08حسابداری بازرگانی11594آزادزینب داننده میرکوهی544

1382/04/30حسابداری1324محمدمریم دینکو545



1382/11/30حسابداری بازرگانی16451مهدیزهرا ذاکری546

1381/11/30حسابداری1891خدادادازاده رهنما547

1379/11/30حسابداری447ابوالقاسمراحله رحمانی548

1379/11/30حسابداری53محمدحسینمیترا رئیس دانا549

1379/06/30حسابداری7790عبدالحسینفرامرز رسولی550

1381/04/30حسابداری3131نجات الهرزیتا ریحانیان551

1380/11/30حسابداری بازرگانی14341علیسیمین رحیمی پورجوبنه552

1380/11/31حسابداری3576محمدعلیصغری رستم خانی553

1382/04/30حسابداری بازرگانی7689حسینفاطمه رنجبرسودانی554

1379/06/30حسابداری927سیدصادقسیدحسین رمضانی555

1378/11/30حسابداری36بهمنراشین رشیدی قصر556

1383/04/30حسابداری1027حسینناهید رشاداوغانی557

1382/11/30حسابداری5632علینرجس رجبی558

1383/06/25حسابداری60غالمعلیمیترا رئیسی فیل آبادی559

1383/11/30حسابداری4406حمیدرضاآرش روستائی حسین ابادی560

1381/11/30حسابداری بازرگانی1288عین الهمریم رضائی561

1379/11/30حسابداری1955حسینفاطمه رجبی562

1382/04/30حسابداری7083شعبانعلیزهرا ربطی ذوالپیرانی563

1382/11/30حسابداری7846علی اصغرثریا رنجبرترکی564

1380/11/30حسابداری13760خانعلینسرین زواری همت565

1381/04/30حسابداری بازرگانی7552محرممحسن زارعی566

1382/11/30حسابداری13945نادرنینا زعفرانی567

1383/11/30حسابداری بازرگانی2569علی اکبرمریم زندی کریمخانی568

1380/8/13حسابداری11689حسینحمیدرضا ستون زاده569

1381/11/30حسابداری10269علی اکبرعباس سوری رودآوری570

1379/11/30حسابداری657بهمنمحمدرضا سلطان نوازی571

1383/04/30حسابداری7370عباسسارا سعیدی572

1381/04/30حسابداری بازرگانی6کیومرثمهدی سعدوند573

1382/11/30حسابداری بازرگانی5663عباسمحمدمهدی سلیم574

1379/11/30حسابداری5268غالمحسینمرضیه سعادت جو575

1380/11/30حسابداری بازرگانی4571حسینفائزه سلکی576

1383/03/19حسابداری بازرگانی1264میرصمدالهام سادات577

1383/04/30حسابداری بازرگانی2770قاسمالهه سیف اللهی578

1382/11/30حسابداری بازرگانی7238احمدمحمود سرخوش579

1382/01/30حسابداری14590محمدحسنسمیه شریعت زاده580

1382/04/30حسابداری10105غالمرضاسمیه شکوهی طرقی581

1383/04/30حسابداری10333مصطفیلیال شاه محمدی582

1382/04/30حسابداری557ناصرزهرا شیرزادیان583

1382/11/30حسابداری بازرگانی5828بهمنرضا شرفیانی584

1379/06/30حسابداری140آقاگلحمید شصتی585

1379/04/30حسابداری1958علی رضافرانک شفایی586

1381/04/30حسابداری34845صفی اهللمریم شیخی587



1382/02/08حسابداری بازرگانی391فریدشبنم شریف جاهد588

1383/06/30حسابداری1591رجبعلیسمیه شعبانلوخونانی589

1383/04/30حسابداری590رضاالهه شهنازی590

1383/06/18حسابداری بازرگانی9448فرخرضا صمدی591

1378/11/30حسابداری3931سیف الهعلی صالحی592

1383/02/05حسابداری3241833380حسینمژگان صمدی593

1380/11/30حسابداری4948علیمهدی صفری تختگاهی594

1382/06/30حسابداری3563غالمحسینراحله صادق زاده595

1380/11/30حسابداری بازرگانی5270اصغرکبری صدری سراب596

1383/11/30حسابداری3728محمدعلیمریم صدرشریف597

1378/11/30حسابداری3098محمدمریم طالبی مزرعه شاهی598

1382/11/30حسابداری12604جلیلزهرا طلوعی گردده599

1382/04/30حسابداری بازرگانی4865پرویزنسترن طالئی خیاوی600

1380/11/30حسابداری250شمسعلیمحمد عبداللهی601

1381/09/10حسابداری1649صفرعلیغالمرضا عبدالکریمی602

1383/04/30حسابداری بازرگانی9704سیدحسنسمیراسادات عدنانی603

1381/11/30حسابداری4258اکبرمرحومفهیمه عزیزی اشلقی604

1382/04/30حسابداری بازرگانی6288عبدالهاکرم عرب حلوائی605

1382/04/30حسابداری2508اسمعیلسلماز عبدی چقوشی606

1382/04/30حسابداری8336احمدعلیفرانک عیسی آبادی رضائی607

1381/04/30حسابداری بازرگانی16247داودمینا علیزاده کالهی608

1382/06/30حسابداری24242رضالیال عبداللهی609

1379/11/30حسابداری1074علی اکبرمجتبی عسگری610

1381/04/30حسابداری بازرگانی5040حسینمحمدعلی عمادی611

1383/11/30حسابداری9160نبیسمانه عیوض خانی612

1382/11/31حسابداری6423محمدعلیلیال عباسیان613

1382/11/30حسابداری4572محمدفیروزه عقیق گلباف614

1380/11/30حسابداری بازرگانی758ابراهیمالهه عسگری بشکانی615

1379/06/30حسابداری626ناصرعلیمرتضی عابسی616

1380/11/30حسابداری بازرگانی7858حاصلمهشین عالیشاه617

1379/11/30حسابداری5546داوداصغر عابدی618

1383/04/30حسابداری بازرگانی1930علیمینا علمداربیوکی619

1380/11/30حسابداری بازرگانی27752الولیکآرمینه غضریان620

1379/11/30حسابداری28604ناصرمهدی غریب621

1379/11/30حسابداری66عبداهللاسمعیل فالح نژاد622

1383/04/30حسابداری5554عباسعلیمهدیه فراهانی623

1380/04/30حسابداری2724اسفندیارمحمدرضا فخاری624

1383/04/30حسابداری1601عباسعلیمحمد فاطمیان625

1382/11/30حسابداری7763علیفرهاد فقیهی626

1378/11/30حسابداری31778ابوالقاسمفاطمه قاضی مرادی627

1380/11/30حسابداری بازرگانی9805جوادسمیه قلی خانی628

1381/04/30حسابداری بازرگانی9724حمیدمحمد قادری629



1381/11/30حسابداری بازرگانی9حسنمعصومه قربان دوست فوشازدهی630

1379/04/30حسابداری1953حسنمسعود قربانی کالهی631

1383/11/30حسابداری بازرگانی14735سیدنبی الهسیدمهدی قاسم تبارشهری632

1378/11/30حسابداری6642کریممحمد کرمی گشتی633

1384/04/30حسابداری6220شیرعلیناهید کریمی634

1380/11/30حسابداری2583پرویزعبدالرضا کیارستمی635

1382/04/30حسابداری بازرگانی3994یوسفمیثم کیارستمی636

1383/04/30حسابداری بازرگانی2359عبدالکریمتهمینه کاظمی637

1381/04/30حسابداری بازرگانی1709سلطانعلی مهدی کشاورزصیفی638

1383/06/07حسابداری بازرگانی765حمزهکیانوش کاویانی639

1381/11/30حسابداری461سعدالهمتینه کوهی640

1380/11/30حسابداری بازرگانی6321حسنعلیسمیه کبیری آبیاران641

1383/04/30حسابداری بازرگانی685جابرفاطمه کوچکی نژادارم ساداتی642

1383/12/03حسابداری33284محمودمحبوبه کدخدازاده643

1383/06/30حسابداری10676ماشاءالهمهدیه کافی عباس آبادی644

1382/09/16حسابداری بازرگانی1251محمدرضامهسا گل محمدی645

1378/11/30حسابداری1738سیدحبیب اهللسیدداود گلشنی646

1382/11/30حسابداری بازرگانی3132احمدشیرین گنجی647

1378/11/30حسابداری14هوشیارروح اهلل گودرزی648

1378/11/30حسابداری8420علیرضامعصومه لطیفی649

1383/11/30حسابداری19150احمدفاطمه مصفائی650

1383/04/30حسابداری81محمدرضااکرم محمدی651

1381/04/30حسابداری بازرگانی44903بهرامفاطمه ملک محمدی652

1379/11/30حسابداری447ابوالقاسمفاطمه منوچهری منش653

1383/11/30حسابداری987تقیناصر مه آبادی654

1383/11/30حسابداری2413میرحجتفریبا میرعلوی655

1381/04/30حسابداری بازرگانی10791محمدعلیمعصومه مویدی656

1381/06/16حسابداری بازرگانی3676محمدشاهین مرادی657

1383/07/23حسابداری بازرگانی3634سیدقاسمسیدکاظم موسوی658

1381/04/30حسابداری9146داودآتوسا ملک فاتحی659

1381/04/30حسابداری15057جهانبخشفرزان مهرجویان660

1381/02/16حسابداری بازرگانی5520ایرجباهره موثقی661

1378/11/30حسابداری497وجیه اهللحمیدرضا منصوری زاده662

1378/11/30حسابداری27038نصرالهفاطمه مومن زاده663

1381/11/30حسابداری2004محمدسیدحسین موسویان664

1382/11/30حسابداری بازرگانی5571علی اصغرحمیدرضا مال665

1383/04/30حسابداری25313علیپروانه محمدی666

1382/11/30حسابداری706حسینراضیه مظفری667

1379/11/30حسابداری3107عباسزهرا موسائی فراهانی668

1381/04/30حسابداری بازرگانی4848بایرامعلیمریم محمدی جوکی بیژن669

1382/04/26حسابداری812اصغرمریم مافی شیراز670

1382/02/30حسابداری30769وجیه الهزهرا معینی671



1382/11/30حسابداری بازرگانی3907نورالهامیرحسین مجیدی672

1382/04/30حسابداری6004اصغرسعیده محمدی مزلقانی673

1381/11/30حسابداری بازرگانی10089رسولاحمدرضا مرادپورآذر674

1381/11/30حسابداری5440علیمریم محمدحسن675

1378/11/30حسابداری2932حسینمریم محمدبک آهوئی676

1378/11/30حسابداری404میرعلی اکبرسیده سکینه محسنی قرد677

1379/11/30حسابداری604میرمختارمیرعلی میرعابدی678

1379/11/30حسابداری1564قریبعلیانسیه میرزائی679

1379/11/30حسابداری228مختارفرشته مهرزادخاناپشتانی680

1379/11/30حسابداری830احدمهری ممی زاده681

1383/04/30حسابداری بازرگانی12181رحیممریم نظری ماتک682

1379/06/30حسابداری1213تقیغالمرضا نودهی683

1381/04/30حسابداری بازرگانی2207حسینساناز نجم آبادیان684

1382/04/30حسابداری بازرگانی12787محمدمهدیمریم نیک فکر685

1380/11/30حسابداری بازرگانی6893عباسالناز نهاردانی686

1381/04/30حسابداری بازرگانی55مرتضیسمیه نجمی687

1382/11/30حسابداری2620نظرعلیپریسا نیازی688

1379/11/30حسابداری4883قربانعلیلیال نوروزرجبی689

1381/06/30حسابداری6512نصرت اله آزاده نیکزادگزنک690

1383/11/30حسابداری بازرگانی9940شکرالهمحمدرضا نظرآبادی691

1380/04/30حسابداری17146محرمعلیمعصومه نوروزی692

1383/11/30حسابداری232مهدیمهرنوش نیاوران693

1383/12/25حسابداری5658حسنمینا نعمتی694

1381/11/30حسابداری37172شهبازجعفر وهاب زاده شیراز695

1381/11/30حسابداری بازرگانی1679فرضعلیفاطمه ولیانی696

1381/06/30حسابداری1950رسولنادر ولی پور697

1379/11/30حسابداری1232میرداودمیرحسین هاشمی698

1380/01/20حسابداری3580ایازعلیزینب هرمزی شخطبقی699

1383/03/03حسابداری5حاجقلیعلی اکبر هژیر700

1381/04/30حسابداری بازرگانی3555علیرضاسودابه یوسفی قوزانی701

1380/04/30حسابداری2529میرسجادسپیده هاشمی702

1378/11/30حسابداری17کریمسامر یوسف نیا703

1380/04/30حسابداری4528علیرضا یارمحمدی704

1381/11/30حسابداری21431فریبرزهانایار محمدی705

1380/11/30حسابداری1014محمدعلیحسین یوسف زاده دوانی706

1383/04/30حسابداری8385داودسمیرا وکیلی فراهانی707

1381/06/30حسابداری15316حسنحمید یادگاری708

1381/06/30کابردکامپیوتر22693حسینامیر یزدی709

کارشناسی ارشد: مقطع
1392/10/18تبدیل انرژی-مکانیک4960000831مسعودمیالد بایندر710

1392/10/18معماری2280303345سیدابوترابسیداحسان بالدی ده بزرگ711

1392/09/27معماری453487394حسینشیده پرتو712



1392/09/13مهندسی سازه-عمران4210003034ناصرآرش تنکاوی713

1392/06/23معماری1467349143سعیدحامد جعفریان ثمرین714

1392/10/18قدرت-برق72339195علیامید سبارشاد715

1392/06/31مهندسی سازه-عمران4849504401کریممهدی سلیمانی فیجانی716

1393/03/24قدرت-برق3875512545محمدنقیعلی فراهانی منفرد717

1393/11/16آب و فاضالب-محیط زیست69858047اردشیرساناز کماسی718

1392/11/07معماری493376100صفرعلیسایه گودرزی719

1392/11/19معماری322701007علی قربانسیما لطفی720

1392/10/25مهندسی سازه-عمران4669929437شیرمحمدعلی محمودی ماندنی721

1392/11/30تبدیل انرژی-مکانیک79807127علیرضامهرداد مشهدی722

1393/06/29تبدیل انرژی-مکانیک78036021سیدحسنسیدمهدی مرتضوی723

1392/06/30آب و فاضالب-محیط زیست1502244195میرصادقشقایق میرزاده اهری724

1393/06/31تبدیل انرژی-مکانیک1064019358محمودعلی نقدبیشی725

1392/06/23قدرت-برق80992889محمدملیکا نیکوئی726

1392/11/07معماری453313787علی اصغرمریم ولی 727

کارشناسی: مقطع
1392/10/18معماری11627141اکبرآرمان اصغری728

1393/06/18عمران14250101رضاعلی انیسی729

1393/06/31معماری12547867اصغرامیرمحمد امانت730

1393/08/05مکانیک درطراحی جامدات-مکانیک310591082غالمرضاعلیرضا امیری731

1393/04/31مالیاتی-حسابداری2050319983علیاحسان اصغرزاده قوچانی732

1393/05/29حسابرسی-حسابداری59346159هاشمحسین افرادی733

1393/05/04مدیریت هتل داری73315532محمدحسینامیر امان اله زاده افشار734

1392/05/30معماری11792310اصغراحسان ابوالحسنی چیمه735

1392/06/30معماری11671459حسندنیز ابراهیمی آذر736

1392/05/30معماری11039485محمودمحمدرضا احمدیان دوگاهه737

1392/04/18معماری11599170محسنامیراردالن امامی نائینی738

1392/11/15معماری12751091محمدعلیایمان باقری گرگری739

1393/04/31مالیاتی-حسابداری14735504اکبرمحمداسماعیل بابائی740

1392/11/30مدیریت جهانگردی13184911مصطفیسامان بهرامی فراهانی741

1392/11/30مدیریت جهانگردی67087302رضاشهاب بیات بارونی742

1392/11/30مدیریت گمرکی66310148منصورمحمد پروین مرنی 743

1392/06/16مدیریت جهانگردی13554875بهرادجواد پورجعفرنیا744

1393/04/31مدیریت هتل داری83081747فرج اهللحامد پارسائی745

1392/06/30معماری11630914حمیدرضاسیاوش پازکی746

1392/04/31مدیریت گمرکی3860260391پنجعلیوحید جامه بزرگی747

1392/10/09معماری13741497میرحسینمیرسعید چاوش زاده748

1393/06/26عمران430044941سیدمسعودسیدعلی حسینی هراندهی749

1392/04/31مدیریت گمرکی78385474عباسعلیمحمد حدادی750

1392/03/22مدیریت جهانگردی67735746علیمجید حسینیان751

1392/11/30مدیریت گمرکی1690071540حسینامین حیدری قشالقی752

1392/04/31مدیریت گمرکی10274601زکی الهحسن حسین پور753



1392/04/31مدیریت جهانگردی2840043904جاللناصر خزانی سلطان احمدی754

1393/04/31مالیاتی-حسابداری320521796احمدرضا خلیفه755

1393/06/19عمران14165678اله محمدجواد خسروی756

1392/04/31مدیریت جهانگردی62168843رحمعلیحامد خانبابائی757

1392/06/27معماری12818135ابوالفضلمحمدحسین خوب بخت758

1393/02/23مدیریت گمرکی1467470414محمدفرزاد راثی ارشادی759

1391/06/23مدیریت جهانگردی440057922احمدرامین خاک زاد760

1392/05/30معماری10405038محمدرضااحمدرضا خلیلی761

1391/11/30مدیریت جهانگردی3773غالمحسینامین خداشاهی762

1393/04/31مکانیک درطراحی جامدات-مکانیک14647028حسنمحمد دارینی763

1391/06/30معماری370274350فرامرزمحمدمعین ذبیحی پطرودی764

1392/12/17معماری13231881عباسآرمان رحیمی765

1393/04/31مدیریت هتل داری10312870داودایمان رستمی766

1393/04/31مدیریت هتل داری13871080مسعودمحمدحسین ریاعی767

1393/09/05معماری14080230محمودرضا رهسپارمنفرد768

1391/09/11معماری12217123فریدونبهاءالدین رضازاده769

1391/06/30معماری12442070رضاقلیعلیرضا رضائی سلطان آبادی770

1393/04/31مدیریت هتل داری14157217رضابهاره زمردیان مرنی771

1392/12/01مالیاتی-حسابداری57094608حبیب الهمحمدرضا ساداتی نیشابوری772

1393/04/31مالیاتی-حسابداری14149877ابراهیمسعید سلیمانی چهارده773

1393/04/31دولتی-حسابداری47821851ابراهیممیکائیل سعیدی کشاورز774

1392/05/30معماری10654501نادرعلی سلیمانی775

1393/06/04مدیریت گمرکی2660105073علیسجاد شکورنیای گشتی776

1393/04/31مالیاتی-حسابداری13172611پرویزآرش شوقی شفق آریا777

1392/06/31مدیریت هتل داری77270401احمدعلی شیرزاد778

1392/04/31مدیریت جهانگردی62325361احمدمرتضی شیرزاد779

1392/11/30مالیاتی-حسابداری63629801حسینعلیرضا صباغی خامنه780

1393/03/13مدیریت جهانگردی12561878علیسپهر صناعی راد781

1393/06/26مدیریت گمرکی76628574اروانقاسم صالحی اندراب782

1392/04/31معماری440121469محمدمحمدامین ضیائی بیگدلی783

1392/04/31مدیریت گمرکی1340محمدحامد صدیق784

1392/05/30معماری8052سیدابراهیمسیدحسین طباطبائی785

1393/04/31مدیریت هتل داری13667890عربعلیمحسن عصمتی786

1393/06/04مدیریت گمرکی2110159936احمدعرفان عجمی787

1393/05/13مالیاتی-حسابداری480356408جابرصابر علی پور788

1393/04/31دولتی-حسابداری82330522عبدالرضامیالد فروهر789

1391/11/30مدیریت جهانگردی12769045ابوالفضلامیرحسین فخاری790

1393/06/25عمران14319691اکبرمهدی کیوانی امید791

1392/11/30مالیاتی-حسابداری11214491مرتضیمهناز کاظمی792

1393/04/31مالیاتی-حسابداری58120149کریمامیرمنصور گل کوکب793

1393/06/29عمران14666707سیدمحمدجوادسیدسپهر الجوردی794

1392/11/30مدیریت گمرکی1817278126غالمحسنمحمدرضا مالزینل795



1392/11/30مدیریت هتل داری10915753امیرحسینمحمدرضا مستجیر796

1393/06/05دولتی-حسابداری10104070رمضانحسن مختاری797

1393/04/31مدیریت گمرکی323434886سیداحمدسیدرضا موسوی798

1393/04/31مالیاتی-حسابداری14953374محمدمهرناز مقدم799

1392/04/31مدیریت گمرکی12701963مجیدپویا موءذن تبار800

1392/04/31مدیریت گمرکی77033922عباسابراهیم مظهری801

1392/04/31مدیریت جهانگردی77972473منوچهرآرش میاندوآبی802

1392/04/31مدیریت گمرکی1754469353مسعودمجتبی منصوری803

1393/06/02دولتی-حسابداری67723111حسنمحمد مدیری فر804

1392/04/31مدیریت جهانگردی4570035426حسنمسعود مرشدی805

1392/06/30معماری1270591746جاللعلیرضا محمدیان جوادی806

1392/06/31مدیریت هتل داری83552634قدرتحمیدرضا نوری807

1391/06/18معماری370257340غالمرضامحمدمهدی نریمان زندی808

1392/06/18مدیریت گمرکی49765140اسماعیلعلیرضا ودودی مفید809

1393/06/26عمران13970895پرویزرضا وثوقی810

1393/06/31حسابرسی-حسابداری1720014523محمدمصطفیمهران وهابی شبستری811

1392/04/31مدیریت گمرکی6772حسینمجید هاشمی ویشکائی812

1393/04/31مدیریت جهانگردی13940872جاللحسین همت یار813

1392/06/26معماری10563555سیدصادقسیدابوالفضل هاشمین814

1392/04/31مدیریت گمرکی42179احمدعلیرضا یقنی رازلیقی815

1393/01/31مدیریت جهانگردی11946938خیراهللمیالد یونسی816

1393/06/22عمران14026864همایونشاهین یزدانی 817

1392/11/30مدیریت جهانگردی440216877محمدصادقیاسمن اعتماد818

1393/04/31حسابرسی-حسابداری2691473236میرهادیسیده سادات آقائی قاسم آباد سفلی819

1393/04/31مالیاتی-حسابداری14581612علیرضاپریسا امیری820

1393/06/15سخت افزار-کامپیوتر2710145960قاسمشمیم ابارشی821

1392/11/30مدیریت گمرکی74228171غالمزهرا اصغرپورنوشری822

1393/04/31مالیاتی-حسابداری14581604علیرضاپرستو امیری823

1393/06/15سخت افزار-کامپیوتر12994308علیرضاالهه اباده گل دار824

1393/04/31حسابرسی-حسابداری14798727حسنفائزه ابراهیمی825

1393/06/31معماری560034466احمدشکوفه افخمی826

1392/10/09معماری10588876محمدمهسا افرازه827

1393/04/31معماری410158925محمدستاره الیکائی828

1392/10/18معماری13782991سیدسعیدالهسیده سمانه ارفعی زرندی829

1392/11/30مدیریت گمرکی13774735سیدحسنمریم السادات احمدی کمونه830

1391/12/12مدیریت جهانگردی12548774علی مسعودفاطمه آقازمانی831

1392/06/30معماری1270507109غالمرضارویا اسالمی832

1391/08/15معماری4710041555حیدرعلیعطیه امیری833

1391/11/30مدیریت جهانگردی13216041مهدییگانه امیری افجه834

1392/06/23معماری10890939محمدسوده احدی835

1391/10/20معماری11405007اسکندرزهرا احمدی836

1391/10/11معماری11018240امیرحسینصبا آقائی راد837



1391/05/31معماری520164385حسنشهره افتخاری838

1391/06/30معماری10927141محمدعلیحدیثه احمدی ندوشن839

1392/04/31مدیریت جهانگردی77837241سیدداودمریم السادات برهانی840

1393/06/31معماری13365101حمیدرضاگل گونه بادامی841

1393/06/30معماری12608610محسنمتین بختیاری ضیابری842

1393/04/31مدیریت هتل داری14342006فرامرزنیکا بالری843

1391/06/02معماری12697397آیت الهسحر بیات844

1392/09/19معماری310417139سیامکارغوان بغدادی845

1391/11/30مدیریت هتل داری440112656علیسمانه برهانیان846

1392/05/30معماری11674423مجتبینرگس بالدی قناد847

1393/06/15سخت افزار-کامپیوتر12913596پرویزسحر تیموری848

1393/04/31دولتی-حسابداری13064835رمضانعلینگین ترحمی849

1392/02/02مدیریت جهانگردی310526973علیساناز ترابی850

1392/04/31مدیریت جهانگردی57289018صفرعلیاکرم تیناب851

1392/06/30معماری11536659بهزادنسیم ترابی852

1391/06/18معماری11757272حسینفرزانه جوانشیرگیو853

1391/10/20معماری12208159سیدداودسیده رویا جزدره854

1391/05/31معماری12161251محمودسحر جاللیان855

1391/06/18معماری12249572محمدافسانه جهانبخش جاوید856

1392/04/31مدیریت گمرکی13520891سوادسپیده جنگ خواه857

1392/04/31مدیریت گمرکی11135050شهرودسمیرا حسین زاده858

1393/04/31حسابرسی-حسابداری76120635غالمرضامعصومه حسن زاده کهنه شهر859

1393/04/31حسابرسی-حسابداری67783473قاسمعلینسرین حیدری860

1392/06/31مدیریت گمرکی13174101مرادعلیالهه حیدری861

1393/04/31مدیریت هتل داری532561708قاسمشارونا حمصی862

1392/11/30مدیریت هتل داری13330810مرتضیمریم حسینعلی پورحرفه گر863

1392/11/30مدیریت گمرکی74263080احمدنسیمه حاجی رسولی864

1392/04/18معماری78624721حسنبیتا حاجی زاده865

1392/05/30معماری2190033535سیدالیاسسیده لیال حسینی پول866

1391/06/28معماری10964320سیدمهدیعطیه السادات حسینی867

1391/09/11معماری11776021سیدمصطفیسیدمعین حسینی868

1392/02/05مدیریت جهانگردی13964968حمدالهمهرناز خبیری869

1392/04/31مدیریت جهانگردی79834507حسینیاسمن خسروی فاروقی870

1392/11/30مدیریت جهانگردی13492411علیرضامهتا خباز871

1392/10/18معماری440141265حسینعلیالهام خانمحمدی872

1392/11/01مدیریت هتل داری63113139عبدالهفاطمه خشنود873

1393/04/31حسابرسی-حسابداری72361042یونسطاهره خداکرمی874

1393/08/20برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها-صنایع410226971امیرحسینسمیرا خورسندی875

1393/06/31معماری14545225داودفاطمه خسروانی فراهانی876

1391/11/30مدیریت جهانگردی13841610غالمرضامهسا خدابنده لو877

1392/11/30مدیریت جهانگردی440204682حسینعلیبهنوش خدابنده878

1392/05/30معماری10580182سیدمنصورعطیه سادات دهشکارگونه فراهانی879



1391/11/30مدیریت جهانگردی41771علیآمنه دمرچی لو880

1392/04/31مدیریت هتل داری13305697محمدحسنسیمین درویشی881

1392/10/18معماری440196361حمیدرضاسارا دهقانی882

1392/11/30مدیریت گمرکی65172361مظفرزیبا دهقانی883

1392/10/18معماری534735428یوسفشیرین دزیانیان884

1393/04/31دولتی-حسابداری14684985حسنآناهیتا داورپور885

1390/11/30مدیریت هتل داری82450382جوادزهرا دانشمندی886

1392/04/31مدیریت جهانگردی13075373داریوشپریسا دانش ضیاء887

1391/06/30معماری920550231فریدونهدیه دبیری888

1391/09/07معماری440092371عبدالعزیزدالیا درویشی جزی889

1392/05/30معماری11464951عیسیمریم ذوقی890

1391/06/14معماری11465077احمدپریسا ذوقی891

1392/04/31مدیریت جهانگردی6649907421حسینمرجان رضائی بهنوئی892

1392/11/30مدیریت گمرکی79206840محمدجعفرخدیجه رهاوی893

1393/06/30مدیریت هتل داری12788694محمودشادی روشن ضمیر894

1392/05/30معماری440147271موسیصدف راستگو895

1391/10/20معماری4520035661منصورنیلوفر رحیمی896

1391/10/09معماری440106710علیرضالیلی رازی897

1392/10/18معماری12231975محمدعلیسمیرا روستاپور898

1391/06/30معماری12386472جوادفرزانه رحیمی ترقی899

1393/04/31مدیریت گمرکی83969926حیدرعلینسرین زال900

1392/10/18معماری440129206حمیدرضاسمیرا زاغیان901

1392/04/31مدیریت گمرکی78079888علیمعصومه زارع گراکوئی902

1392/04/31مدیریت جهانگردی452585031اکبرنفیسه زمانی علویجه903

1392/05/30معماری11548630مهدیزهرا سپاهی904

1391/11/30مدیریت جهانگردی12664847علی اکبرمینا زارعی سنابادی905

1392/11/30مدیریت هتل داری13873598علیآوا سنگ پور906

1391/09/13معماری440047846حسینسیمین سلیمانی907

1393/04/31مدیریت جهانگردی14173093محمدرضاساحل سلطانی آزاد908

1392/04/24مدیریت جهانگردی13279572احمدرضاستاره سودائی909

1393/06/31معماری12616095ابوالفضلمحبوبه شبانی نائینی910

1392/04/31مدیریت جهانگردی13223161مسعودنفیسه شجاعی911

1393/06/31معماری14387956مرتضیپگاه شربت دار912

1393/04/31مالیاتی-حسابداری63914115عبدالهمریم شیدائی دوزدوزان913

1393/04/31دولتی-حسابداری14329093نجفقلیریحانه شریف کاظمی914

1392/10/18معماری11259507حمیدرضاپگاه شریعتمدار915

1393/4/31دولتی-حسابداری80654533خسروسودابه شکردارامین آباد916

1393/04/31مالیاتی-حسابداری71015841سیدغالمرضافاطمه شیرین زاده917

1390/11/30مدیریت جهانگردی10465بهرامسمیرا شقاقی918

1392/05/03مدیریت هتل داری79631770علیشمیال شیرازی نژاد919

1392/11/30مدیریت هتل داری323383051علیشهرزاد شکری920

1391/11/30مدیریت هتل داری12974935سیدحسنسمیراسادات شهیدی921



1392/04/31مدیریت گمرکی10532218مرتضیبهناز صادقی نژاد922

1393/06/31معماری14530181محمدعلیبنت الهدی صادقی923

1393/04/31دولتی-حسابداری2691450651موسیفرشته صفرپورلیما924

1391/11/30مدیریت هتل داری1468علی اصغرخدیجه صالحی رباط کریمیان925

1391/06/18معماری12450979محمودصهبا صمدی926

1391/11/30مدیریت جهانگردی12819204ایرجعطیه صفی صمغ آبادی927

1391/09/13معماری13246623علیآوا صمیمی زاد928

1392/05/30معماری11916011مسعودشادی صادقی929

1392/11/30معماری13153811شهرامپانیذ صائبی930

1391/11/30مدیریت جهانگردی19491395رضاآزاده صدوقی931

1392/06/31معماری1377395820طالبالناز طالبی932

1391/11/30مدیریت هتل داری13339206حمیدمهرناز طباطبائی جمارانی933

1391/07/12معماری11855215سیدحسنسیده شراره عظیمی حسینی934

1391/08/29معماری10393404حجت الهسحر عبدی935

1391/06/30مدیریت جهانگردی64151565محمدمریم عیدیان936

1392/02/30معماری1440077788عباسنگین عینی فر937

1393/04/31حسابرسی-حسابداری14854491محمدمهناز عبدل محمدی938

1393/06/31معماری14177498حسینمهسا عبدالحمیدی939

1393/05/18سخت افزار-کامپیوتر440115876محمدعلیروشنک عابدینی عالء940

1391/08/17معماری4220119817اردواننسرین عسکری941

1392/11/30مدیریت گمرکی13730411یونسسپیده عمرانی سیسی942

1392/05/30معماری3240047322امیرحسینماریه عالئی حسینی943

1392/12/21معماری10130691غفورسروناز علی زاده944

1392/11/08معماری440007097احمدبهاره عربشاهی945

1391/05/31معماری10093محمدعلیآزاده عمادی پور946

1391/10/20معماری4400058341حمیدرضامائده غروی اصفهانی947

1392/06/31مدیریت جهانگردی13136216محمدمهدیه غالمی948

1391/06/28معماری4610041359نصراهللگل نوش فروزنده شهرکی949

1393/06/31معماری15229173مهدینوگل فروزان یار950

1392/04/18معماری12235849مرتضیمهسا فرخ951

1392/04/31مدیریت گمرکی13418009حسینمیترا فتاح952

1393/04/31برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها-صنایع14978725عبدالرحیم ارغوان فکور953

1391/11/03مدیریت جهانگردی10194134اکبربهاره فالح دره954

1392/11/30مدیریت هتل داری13858904احمدنازنین فتح اله زاده رمضانی955

1392/06/31مدیریت گمرکی1376490579حسیناشرف فروع دین956

1393/09/12معماری440255910سیف الهشقایق قربانی957

1392/05/30معماری2150106388ابراهیمعلیرضا فارابی خانقاهی958

1391/10/15معماری10189572بهرامفاطمه فراقی علیشاه959

1392/04/31مدیریت هتل داری13505297محمدعلیزینب قانع960

1392/10/16معماری12880655بهمنیاسمن فروتن پیشبیجاری961

1392/04/31مدیریت گمرکی79726674غالمعلیفاخته قاسمی962

1392/04/31مدیریت گمرکی1250088054محمدفائزه قطبی963



1393/04/31مالیاتی-حسابداری72843543ایرجمعصومه قنبرگرکانی964

1393/04/31حسابرسی-حسابداری14957272عباسریحانه قدیانی965

1393/04/31حسابرسی-حسابداری72120819امامعلیسمانه قرائی966

1391/10/09معماری10301569محسننگار قاسم زاده نداف967

1392/04/31مدیریت گمرکی13263821علیرضاسعیده قنبری968

1392/04/31مدیریت گمرکی57576علی اصغرمرجانه قربانی969

1392/06/19مدیریت گمرکی13127519احمدافسانه کوج پاده970

1392/10/18معماری83105808علیرزا کمال خانی971

1392/04/31مدیریت جهانگردی4133082680محمدحسینغزال کاردان فر972

1393/06/31معماری13818406رحیممهسا کریم زاده973

1393/06/31معماری13849387اسماعیلزهرا کارشناس974

1393/06/30معماری14019078علیرضامروارید کاگوپور975

1393/04/31مدیریت هتل داری2296841775سیدعلویلیال کنگانی976

1391/06/02معماری11589361ایرجملیکا کبیری977

1392/11/30مدیریت گمرکی13240481منصوربهاره کردمهین978

1392/08/08معماری152858633علی اصغرشقایق کربالئی هادی979

1391/09/13معماری4710040941حبیب رضاتینا گل پور980

1391/11/30مدیریت جهانگردی13328794مجیدمهسا لشکری981

1392/06/30معماری440070661سیدحسینسیده فاطمه مظلوم فرزقی982

1392/09/25مدیریت گمرکی12895997علی اکبروجیهه مهرپاک983

1392/04/31مدیریت گمرکی13800906اصغرملیکا مالک دماوندی984

1391/10/09معماری10136551رحمانسحر محمدی طامه985

1392/04/18معماری11451408محمدمروارید معتمدی986

1392/05/30مدیریت گمرکی2991757132محمدسوده مستطاب987

1392/06/19مدیریت جهانگردی79743196محمدعلیحسنیه علی مردانی988

1392/09/14مدیریت گمرکی13484931حمیدریحانه مروتی989

1393/04/31دولتی-حسابداری492668582احمدنجمیه مرتضی پور990

1392/03/22مدیریت جهانگردی453263380رضاسمیه محمدصالح991

1392/10/07معماری11594561عبداللطیفنگار محمدقاسمی992

1391/05/31معماری2530026637عبدالحمدملیحه مسعودی993

1392/05/30معماری440175402رسولدلناز محمودی ساعتی994

1391/11/30مدیریت جهانگردی10330550سیروسنیلوفر محمدعلی995

1391/09/22معماری11717831سیداکبرمریم السادات مرتضوی ثمرین996

1391/08/29معماری11219122حسنسارا مجیدگلنکشی997

1393/06/31معماری440248590مهردادیاسمن معمارزاده کیانی998

1391/06/18معماری12480630اصغرمریم معصوم بیگی999

1392/06/23معماری13277928مصطفیمهدیه محمددوست1000

1392/04/31مدیریت گمرکی779503309محمدعلیفریبا مبینی1001

1391/06/28معماری370327101سیدمحمدثنا معصومی1002

1392/10/18معماری16946741بهروزساناز معرفت خدائی1003

1392/08/12معماری10211799مهدیسمیه محمدی1004

1392/11/30مدیریت جهانگردی13316869احمدآرزو محمودزاده1005



1393/04/31حسابرسی-حسابداری14009552علی محمدمهتاب میرزائی1006

1391/11/02مدیریت جهانگردی4592249178محمدمهدیزهره مهدوی1007

1392/11/30مدیریت گمرکی13061224محمدرسولزهرا محمدی1008

1393/04/31مدیریت جهانگردی13957082حسنرقیه معیاری مقدم1009

1393/04/31حسابرسی-حسابداری76136477رضاسمانه میرحسینی1010

1393/04/31مالیاتی-حسابداری2691175332سیدمحمدسیده سمیه مشتاقی1011

1393/05/14مدیریت هتل داری76733394حسینبهاره مبصری1012

1391/10/09معماری20627مجیدمریم معظمی1013

1391/11/30مدیریت جهانگردی1621محمدرضاپریا منصوری1014

1391/11/30مدیریت جهانگردی11747595محمودنرگس نظری1015

1392/06/17مدیریت گمرکی12998966حمیدمارال نوید1016

1392/11/30مدیریت جهانگردی78520517ناصرونوس نورمحمدان1017

1393/09/12معماری14900531حمیدرضامریم نعیمی ابیانه1018

1391/10/20معماری11918705سیدمحمودآتناالسادات نحوی1019

1392/05/30معماری12240087محمودنیلوفرسادات نجفی موسوی1020

1392/05/30معماری10868100امیننفیسه نقی خانی1021

1391/05/31معماری2514اسمعیلنسیم نجف قلیان1022

1392/11/30مدیریت جهانگردی13906755احمدملیکا نظری ورزنه1023

1392/06/31مدیریت گمرکی5080026367ناصرسهیال نجفی1024

1393/04/31مالیاتی-حسابداری83984186محمدرضانوشین نوروزی1025

1393/04/31مدیریت جهانگردی75655659غالمرضاراضیه نیکونظر1026

1393/03/18معماری1380237564مسعودسولماز نظرلطفی1027

1391/09/13معماری2020198541ناصررویا نوری پور1028

1391/06/14معماری11434562حمیدشادی نوروزی1029

1391/11/30مدیریت هتل داری6202بهروزمهرنوش واحدی هرزند1030

1391/09/13معماری11684305نیتنگار ولی زاده1031

1392/04/31مدیریت گمرکی13143867حسینمعصومه واشقانی فراهانی1032

1393/04/31مدیریت هتل داری67497977محمدنرگس هدائی زاده1033

1391/10/09معماری10989463علیرضاشهرزاد هزاره1034

1392/04/31مدیریت گمرکی33956561حسنرعنا یوسف زاده باغبانی1035

1391/11/30مدیریت جهانگردی10306285محمدزهره همایون فر1036

1393/05/13حسابرسی-حسابداری61512982اسرافیلالدن یلتقیان 1037

مقطع کاردانی

1388/04/31آموزش زبان انگلیسی48874عبدالرضامونا امیری1038

1389/04/31آموزش زبان انگلیسی7049ابراهیمسمانه اشتهاردی1039

1391/03/17آموزش زبان انگلیسی11871687حسنمریم اسدیان1040

1387/03/20آموزش زبان انگلیسی8023براتعلیلیال ایزدی خواه1041

1389/04/30آموزش زبان انگلیسی16436محمدتقیحوریه اعتمادیان1042

1388/04/31آموزش زبان انگلیسی381ماشاالهشیدا الفت1043

1389/06/27آموزش زبان انگلیسی731عباسناصر اکبری1044

1388/02/20آموزش زبان انگلیسی8691فضل اهللفاطمه امیری1045

1389/06/27آموزش زبان انگلیسی448احمدفرحناز اباذری1046



1391/09/11آموزش زبان انگلیسی11310235هوشنگزهره ادیانی1047

1386/08/05آموزش زبان انگلیسی1138نصرالهسیما احمدخان1048

1389/04/31آموزش زبان انگلیسی7181مهدیمریم اجاقیان1049

1387/04/31آموزش زبان انگلیسی193کریمفاطمه بابارحیمی1050

1390/06/31آموزش زبان انگلیسی216عباسمعصومه باقری طرقی1051

1387/11/30آموزش زبان انگلیسی3774محمدحسنطاهره بازارخاک1052

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی2672سیدعزیزالهسمیراسادات بقائی نیکو1053

1386/06/31آموزش زبان انگلیسی448محسننازنین بدیری1054

1388/04/31آموزش زبان انگلیسی33802علی اکبرسارا بهارمست1055

1387/06/31آموزش زبان انگلیسی5183عوضخدیجه بهبودی تپه خور1056

1386/06/31آموزش زبان انگلیسی1135ذبیح اهللندا باجالن1057

1390/02/03آموزش زبان انگلیسی2190031151داریوشفاطمه پوالدی1058

1387/11/30آموزش زبان انگلیسی8503غالمرضاپریسا پاکیزه گلشن آبادی1059

1389/11/30آموزش زبان انگلیسی11315محمدحسنمهتا تواناپور1060

1387/03/20آموزش زبان انگلیسی5920حسنزهره جباری1061

1386/06/31آموزش زبان انگلیسی4011علیعارفه جعفرقلی بیک1062

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی4060علی اصغرالهام جورابچی طاهری1063

1389/05/03آموزش زبان انگلیسی7901حسینپریسا چاوشیان1064

1388/11/30آموزش زبان انگلیسی35785کرمعلیسمانه حاصلی1065

1387/04/31آموزش زبان انگلیسی30096علیآزاده حیدری کلشری1066

1389/11/30آموزش زبان انگلیسی5059213773جبرائیلفرح حسن پور1067

1388/10/08آموزش زبان انگلیسی18412فضل الهشکوفه حیدری زروه1068

1388/04/31آموزش زبان انگلیسی21968محسنسارا حسین خانی1069

1390/06/31آموزش زبان انگلیسی20216حسینزهرا خانعلی زاده1070

1390/04/31آموزش زبان انگلیسی5493سعداهللمریم خورشیدی میانایی1071

1390/05/17آموزش زبان انگلیسی11محمدرضامینا دره زری1072

1390/07/27آموزش زبان انگلیسی22446عسکراعظم دست مزد1073

1387/11/30آموزش زبان انگلیسی17930حسینسمیرا دربندسری1074

1389/06/31آموزش زبان انگلیسی10947امیرحسینهدیه ریسمان سنج1075

1390/06/31آموزش زبان انگلیسی9460عبدالحسنفرزانه ربانی1076

1390/04/31آموزش زبان انگلیسی8344رمضانعلیسمیه رضائی1077

1386/04/31آموزش زبان انگلیسی9867عالمحسنمژگان زبده1078

1389/06/31آموزش زبان انگلیسی15اسداهللمریم سیفی1079

1390/05/17آموزش زبان انگلیسی197محمدحسنشریفه سیف1080

1387/06/31آموزش زبان انگلیسی15145جمشیدنازیال سرباز1081

1387/05/07آموزش زبان انگلیسی10672میرحبیبسودابه سادات سله سری1082

1390/06/31آموزش زبان انگلیسی5489سیداشرفسیده زهرا سیدنصیری1083

1390/06/31آموزش زبان انگلیسی8449اقامعلیفاطمه شقاقی1084

1386/06/29آموزش زبان انگلیسی8250صبورزهرا شهبازی هریس1085

1387/05/07آموزش زبان انگلیسی20835محمودمریم شیشه گران1086

1388/12/24آموزش زبان انگلیسی31691غریب رضانسرین شمسی آهوئی1087

1386/06/31آموزش زبان انگلیسی8703مختارربابه شکورپور1088



1389/04/31آموزش زبان انگلیسی836680نوذرندا صادقی1089

1389/04/26آموزش زبان انگلیسی2978عزت الهشیرین صبوری آجی بیشه1090

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی14373محمدرضاالله طباخ میدانی1091

1391/06/31آموزش زبان انگلیسی493223525غالمعلیفائزه عسکر1092

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی6648محمدفاطمه عزیزی پور1093

1386/06/31آموزش زبان انگلیسی732هوشنگشیرین عیسی بخش1094

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی5449حسینمعصومه علیمرادیان1095

1389/06/31آموزش زبان انگلیسی108576محمدغزل عباسی1096

1389/11/16آموزش زبان انگلیسی15محمودزهرا فرمهینی فراهانی1097

1387/11/30آموزش زبان انگلیسی1احدستاره قربان دائی1098

1388/06/15آموزش زبان انگلیسی161پیرولیسمانه قلی زاده1099

1390/05/17آموزش زبان انگلیسی440178606قاسممهدیه قادری1100

1390/06/31آموزش زبان انگلیسی1044حسنشهناز قاسمی1101

1390/08/03آموزش زبان انگلیسی795محمدرضابهاره کیانی1102

1388/03/13آموزش زبان انگلیسی7303محرممهری لشگری1103

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی60835رمضانعلیفاطمه محمدزاده1104

1386/04/31آموزش زبان انگلیسی8183نوحعلیمریم محمدی بالین شریف آبادی1105

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی5125محمدباقرفاطمه میرزاخانی1106

1388/06/31آموزش زبان انگلیسی3268علی محمدعطیه مناجاتی کاشانی1107

1388/06/14آموزش زبان انگلیسی15928مصطفیشایسته موحدداریانی1108

1389/06/31آموزش زبان انگلیسی6412ناصرسمیرا مصری1109

1386/04/31آموزش زبان انگلیسی13643فضل الهسپیده میرزائی1110

1386/04/31آموزش زبان انگلیسی8780مجتبیملیحه ملک پور میرکوه حاجی1111

1388/04/31آموزش زبان انگلیسی33253حسنمریم مجیدی1112

1390/04/31آموزش زبان انگلیسی17455حسینسمیه مستقیمی1113

1388/04/22آموزش زبان انگلیسی466علیمهرناز متین پور1114

1388/11/30آموزش زبان انگلیسی2911سرمعلیلیال مراقی1115

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی5089تیمورفاطمه مهین زعیم1116

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی170غالمرضافریبا محمدیان1117

1390/07/17آموزش زبان انگلیسی8157پرویزفاطمه مرادی1118

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی6062سیدمهدیطاهره السادات ملکوتی طهرانی1119

1390/05/17آموزش زبان انگلیسی5911حسنطاهره نصراله پور1120

1389/12/15آموزش زبان انگلیسی17359موسیعاطفه نکوئی1121

1387/04/31آموزش زبان انگلیسی557سیدشمس الدینسیده سعیده نعمتی1122

1389/06/31آموزش زبان انگلیسی3136رضاسپیده نوری1123

1386/11/30آموزش زبان انگلیسی4721حسینشیرین نورمحمد1124

1389/12/07آموزش زبان انگلیسی113675هادیاعظم هایل همدانی1125

1387/05/07آموزش زبان انگلیسی8092حسینسارا هدایتی1126

1390/05/17آموزش زبان انگلیسی7680محمدقاسممهری هوشیار1127

1387/06/31آموزش زبان انگلیسی12334حمدالهسیما یکه فالح1128

1390/12/23مدیریت دولتی78030463سیاوشمقداد آزادی1129

1388/11/30مدیریت بازرگانی2812شعبانمحمد ابراهیمی1130



1387/11/30مدیریت دولتی7526اسحقحسن اسمعیلی1131

1388/04/31مدیریت بازرگانی86یعسوبفری برز انصاری1132

1390/06/24مدیریت بازرگانی2674بهزادامیررضا اقدامیان1133

1388/11/30مدیریت بازرگانی1093سیدمحمدسیدمحمود امام1134

1389/04/31مدیریت بازرگانی11092114سیدجعفرسیدمحمدصادق اعلم پور1135

1390/04/31مدیریت بازرگانی2616محمدعباس بابایی توسکی1136

1389/04/31مدیریت دولتی5118علی اصغرمهدی باقری1137

1387/11/30مدیریت بازرگانی45133ولیمحسن بختیاری گرگری1138

1389/04/31مدیریت دولتی90825لطیفشاپور باطنی1139

1389/04/31مدیریت بازرگانی10297375ولیمسعود پاهنگ1140

1388/02/19مدیریت دولتی7695حسینحافظ پرفن1141

1390/04/31مدیریت بازرگانی13600052فرهادیوسف پاکدامن شبستری1142

1390/06/30مدیریت دولتی8546مهدیابوالفضل پورکاظم سلوشی1143

1390/04/31مدیریت دولتی4667محمدتقیامیر تنها1144

1387/11/30مدیریت بازرگانی3599جبرائیلعلی جدیدی1145

1390/11/30مدیریت بازرگانی5707محمدعلیحامد جباریان1146

1388/11/30مدیریت بازرگانی8794حسینجواد حسین زاده نیک پزرشتی1147

1389/11/30مدیریت دولتی839فرج الهعلیرضا حسینی1148

1390/11/30مدیریت بازرگانی1448حسنمحمد حاجی محمدمهدی ارباب1149

1391/06/29مدیریت بازرگانی370075919رسولروح اهلل حسنی1150

1390/04/31مدیریت بازرگانی5441عباسحامد حیدری حقیقت1151

1388/11/30مدیریت بازرگانی8285محمدعلیمحسن خادملو1152

1389/04/31مدیریت دولتی11حسن بگاسحق خاکی1153

1387/04/31مدیریت بازرگانی18404عباسرضا خاکی راوندی1154

1388/04/31مدیریت بازرگانی10246509علیمحسن علی خنیا1155

1387/02/17مدیریت بازرگانی3295محمدرضامحمدحسن خسروآبادی1156

1389/04/31مدیریت بازرگانی280محمدمهدی دولت یار1157

1391/11/09مدیریت بازرگانی440184134علیرضاحسین دانش پسند1158

1389/11/30مدیریت دولتی683معین الدینامیررضا دبیر1159

1391/04/14مدیریت بازرگانی2992947288جوادمحمدرضا رزم حسینی1160

1389/04/31مدیریت بازرگانی7309صادقغالمرضا رضاصفت عربانی1161

1389/04/31مدیریت دولتی5028محمدعلیرضا رحمانی قادیکالئی1162

1387/11/30مدیریت دولتی465احدابوالفضل رستگار1163

1388/11/30مدیریت بازرگانی15952قدرت الهمحمدرضا رحیمی1164

1390/04/18مدیریت دولتی430008155ناصرمجتبی رحیمی1165

1390/04/31مدیریت دولتی11892شاهپورمحمد زارعی1166

1386/06/28مدیریت دولتی4176محمدکاظممحمدرضا زاهدیان ورنوسفادرانی1167

1388/04/31مدیریت بازرگانی706اسدالهسعید سیوس1168

1390/03/10مدیریت بازرگانی1966محمودعلیرضا سیستانی1169

1390/04/31مدیریت دولتی3217براتافشین سرچمی1170

1388/11/30مدیریت بازرگانی36607علیمحسن ساوری1171

1390/04/31مدیریت بازرگانی8336حبیب الهحجت اله سعادت یوسفی1172



1390/04/31مدیریت بازرگانی5محمدرضا سعید1173

1389/04/31مدیریت بازرگانی967علیمحمد سامنی1174

1389/04/31مدیریت بازرگانی58418ماندعلیامیر عباس سلیمی خضری1175

1387/04/31مدیریت بازرگانی16034محمدرضااحمدرضا شیرازی1176

1389/11/30مدیریت بازرگانی48فتح الهداود بشیری1177

1388/04/31مدیریت دولتی304محمدعلیمسعود شهری قره کوشن1178

1387/11/30مدیریت دولتی21096داودمحمد شادروان1179

1387/06/19مدیریت بازرگانی7794قاسممجید شهرابی1180

1389/11/27مدیریت بازرگانی108239کامبیزآرش طالبیان1181

1387/11/30مدیریت دولتی883محمدحسینمحمدمهدی ظلی1182

1390/11/30مدیریت بازرگانی163فریدونفرشاد عباسی1183

1387/06/26مدیریت بازرگانی30316عباسمجید عسگری1184

1387/03/29مدیریت دولتی1832سیف الهحمیدرضا علی بیکی علوی1185

1387/11/30مدیریت دولتی7553حسینکامبیز علیقلی زاده حاتم1186

1389/11/30مدیریت بازرگانی19737ناصرفرزاد عباسقلی زاده1187

1387/14/31مدیریت بازرگانی1725آیت الهاحسان عبدالوند1188

1390/04/11مدیریت دولتی12247601نظامعلیمحمد غفاری1189

1388/04/27مدیریت بازرگانی2456محمدهادیامیر فدائی1190

1388/11/30مدیریت بازرگانی14951فتح الهامیر فتاحی مفرد1191

1386/11/30مدیریت دولتی205نبیابراهیم فرجی واسکسی1192

1388/02/20مدیریت دولتی4جعفرقلیمیکائیل فانی خشتی1193

1386/11/30مدیریت دولتی20688محمدموسیوحید قائم پناه 1194

1389/04/31مدیریت دولتی2909فضل الهسعید قنبری1195

1387/11/30مدیریت بازرگانی38019قاسمفرزاد قربانی1196

1386/04/31مدیریت بازرگانی1015علیامیر قوامی1197

1388/04/31مدیریت بازرگانی6544رضاعلی قربان پور1198

1389/04/31مدیریت بازرگانی27893محمدحسینمحمود کبیری زادگان1199

1387/06/23مدیریت بازرگانی47265محمدعلی کاظمی1200

1389/04/31مدیریت دولتی6سیدحسینسیداکبر میربخشی1201

1387/11/30مدیریت دولتی1402نصرالهعلی متولی حبیبی1202

1387/11/30مدیریت دولتی28888سیاوشروزبه محمدی1203

1387/11/30مدیریت دولتی24951محمدسیدمحمدحمید موسوی1204

1390/04/31مدیریت دولتی296عبدالهاحمد مرادی احمر1205

1390/04/31مدیریت بازرگانی5832احمدفرهاد میرابی علمداری1206

1389/04/31مدیریت بازرگانی2002غالمعباسمنوچهر مسعودی1207

1389/04/31مدیریت دولتی33581سیدحبیبسیدآریا مجد1208

1390/10/12مدیریت بازرگانی72270950علی قلیمجتبی محمد قاسملو1209

1390/04/31مدیریت بازرگانی98220خسرومحمدمحسن موسوی1210

1389/04/31مدیریت بازرگانی10377عباسمجتبی مومنیان1211

1392/04/31مدیریت دولتی11792590عباسمرتضی معینی1212

1389/04/31مدیریت بازرگانی12688ابراهیمعمار ملک زادگان1213

1389/06/31مدیریت دولتی11هدایتیعقوب مهدوی کیا1214



1390/04/31مدیریت بازرگانی4229اللهویردیعلیرضا ممی زاده آقاباقر1215

1390/12/15مدیریت بازرگانی11838752حمیدحسین افتخاریان1216

1387/11/30مدیریت دولتی778ذبیح الهحسین نوری1217

1391/02/18مدیریت بازرگانی10823905اکبرمحمد نظری1218

1390/11/30مدیریت دولتی3251رحمت الهحسین وفائی1219

1387/06/20مدیریت دولتی96761عیسیعلی رضا وطن خواه کورنده1220

1388/04/31مدیریت بازرگانی12530عدالتمجتبی یوسفی حلملوئی1221

1385/11/30معماری1292755563مهدیمحبوبه آریامنش1222

1385/04/30معماری323155618مسیح الهزهرا اینانلویغمورلو1223

1389/11/30معماری12141054فریبرزحدیث ایزدی1224

1389/06/13معماری10916611مجتبیفاطمه اکرمی1225

1382/11/30نقشه کشی معماری11329علی اکبرسمیرا الهی نهاد1226

1388/11/30نقشه کشی معماری12156787حبیب الهآتنا امیدی فرد1227

1382/11/30نقشه کشی معماری9778اسماعیلنفیسه امینی1228

1389/05/28نقشه کشی معماری13190083محمدرضاالمیرا آقامحمدی1229

1388/11/30نقشه کشی معماری12235611سیدرضاهانیه سادات افتخاری1230

1385/04/31معماری6821محمدجوادشیما اشتهاردیان1231

1380/11/30معماری1937فریدونزهرا اکبری کیوی1232

1388/11/30معماری10788360غالمرضافاطمه اسماعیلی1233

1389/07/25معماری10125825سیدمنصورمریم سادات اسکندری1234

1388/06/31نقشه کشی معماری12063444محمدهاشمماندانا اخالقیان1235

1389/04/10نقشه کشی معماری4249عبدالهمحبوبه امیرخانی1236

1383/11/30نقشه کشی معماری596سعدالهسمیه امیدنیا1237

1383/10/13نقشه کشی معماری1530اسحقفاطمه افشاری بدرلو1238

1381/11/30معماری8283حسنعاطفه احمدی جزنی1239

1381/04/30معماری19534لطف الهسمانه اسدی1240

1382/06/22معماری5297جلیلنسرین امیری1241

1384/04/30نقشه کشی معماری2232محمدرضاافروز اعتمادنیا1242

1388/06/20معماری42999حسینمرضیه اصغری طرقی1243

1390/06/17معماری-نقشه کشی معماری29893قاسمسپیده ارژنگی1244

1391/09/21معماری440078539بیژنصبا امیری1245

1388/11/30معماری-نقشه کشی معماری12011762عباسسعیده بختیاری1246

1388/10/12معماری49959علیرضاسمانه بیاتی قیداری1247

1385/06/13معماری1370قهرمانسمانه باهوش1248

1389/05/28نقشه کشی معماری440096626علیرضاپریا باقری1249

1390/02/31معماری12364398محسنسپیده یاغدارنیا1250

1383/03/24نقشه کشی معماری4383نبینسرین بیگلری1251

1385/06/13معماری5320جاللمحدثه بشیریه1252

1389/11/30معماری10161848محمدفاطمه بخارائی1253

1385/11/30معماری757فرشیدمرسده بگلری فروتنی1254

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری12016462منصورمیترا بهرام پور1255

1389/05/17نقشه کشی معماری 11797381حسنبهناز باباخانی1256



1390/11/30معماری-نقشه کشی معماری2080198971محمدمهدیساغر بهراد1257

1385/11/30معماری20650ناصرمهدیه بوشهری1258

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری12916056عیسیمرضیه بنده سری1259

1390/11/30معماری13239699علیطیبه باباخان1260

1389/12/14معماری-نقشه کشی معماری12986585هراجآدنا برفیان نماگردی1261

1387/06/09معماری55358حسینفاطمه بادامی1262

1387/06/13معماری40625میرانلرنیک بگییان1263

1389/11/30معماری11954353بهزادرشا بهرامی1264

1390/11/30معماری10145796حسنفائزه پورعبدل1265

1390/04/31معماری100274حسنسیمین پاک سیرت1266

1388/11/30معماری10287231سیدحسنسیده پریسا پیمان1267

1385/04/31معماری2127مهدیراما توکلی بزاز1268

1389/04/31معماری310383544حسننیلوفر تقی زاده فرد1269

1385/03/17معماری8351علی اصغرزهرا تاجیک1270

1390/11/30معماری440168082غالمحسیننازبانو توسلی خواه1271

1388/11/30نقشه کشی معماری34058محمدرضامونا توکلیان1272

1386/04/31معماری15414علیالهام توانگر1273

1390/06/31معماری10029559ابراهیمسونا تقی پور1274

1388/11/30معماری10553347اکبررضوانه تکلیمی1275

1390/04/31معماری12481688پرویزالناز ثابتی فر1276

1388/11/30معماری10901515محمدکاظممروارید جعفری نژاد1277

1388/11/30معماری3793وهابهاله جمشیدی1278

1389/04/31نقشه کشی معماری11109769سیف اهللفرانک جوالن1279

1391/04/01معماری13729977منصورنگین حاجی عبدالعظیم نراقی1280

1390/11/30معماری13081926حسنسارا حنفیان1281

1386/05/24معماری10261کیانوشمریم حیدرخانی خامنه1282

1385/07/22معماری13789شاپورپانته آ حقیقی1283

1390/06/17معماری13185284رضایگانه حسنی1284

1389/04/31معماری310086035رضامریم حیدری1285

1388/11/30معماری370143086رضاپریسا حاجی اسمعیلی1286

1381/11/30معماری1049سیف الهفریبا حدیدی1287

1388/11/30نقشه کشی معماری1740437500خسروهنگامه حبیان1288

1380/11/30معماری14593احمدسیما حیدرزاده1289

1382/11/30نقشه کشی معماری642علیبهاره حق پناه1290

1387/06/26معماری23683حسنساناز خدائی1291

1381/03/30معماری2734حسینمژگان خیراندیش1292

1381/04/31معماری4256علی اکبرشهال خضرائی ویژه فر1293

1390/06/31معماری-نقشه کشی معماری13645145سیدعلی اصغرروژین خاتمی1294

1388/11/30معماری15326علی محمدهانیه خیراندیش1295

1390/12/18معماری25415ابوالحسنمعصومه خدام1296

1389/12/01نقشه کشی معماری12508063محمودرضامهسا خزایلی1297

1390/11/30معماری13085395محمدحسینمهناز دهقانی اشکذری1298



1390/04/28مدیریت بازرگانی79170056محمدقاسمثمره ابوالقاسمی راد1299

1389/06/31مدیریت دولتی68163975داودسمیه امیدوار1300

1392/02/21مدیریت بازرگانی40359حسیناکرم انباردار1301

1389/06/14مدیریت دولتی21956هوشنگشیما امیری1302

1389/04/31مدیریت بازرگانی12253ابراهیمالناز اسدی لنجوانی1303

1390/04/31مدیریت دولتی28673علی اصغراکرم انگورانی1304

1389/04/31مدیریت دولتی52065غالمرضااعظم انصاری طرقی1305

1387/04/31مدیریت بازرگانی12یدالهمعصومه امیرجانی1306

1387/04/31مدیریت بازرگانی242اسماعیلمعصومه اتحادی فتیده1307

1391/12/02مدیریت بازرگانی11927488ایرجالمیرا اسکندرزاده1308

1389/04/29مدیریت بازرگانی5907علی میرزامهسا امیری1309

1389/04/31مدیریت دولتی746قاسمشقایق آبارشی1310

1387/04/31مدیریت دولتی10اسماعیلزینب امیدی1311

1386/05/25مدیریت دولتی1087آزادتنی امیریان1312

1387/09/06مدیریت بازرگانی12909اسالمالهام آجودانی اسگوئی1313

1386/04/31مدیریت بازرگانی43فیض الهرویا آقاعلی خانی1314

1387/11/30مدیریت دولتی18761رمضانعلیسمیه اویسی1315

1386/11/30مدیریت دولتی3159علیمریم آقایاری1316

1387/04/31مدیریت دولتی2908حسینفاطمه افرازی1317

1386/11/30مدیریت دولتی1802سلمانفتانه احمدی ترزنق1318

1387/11/30مدیریت دولتی39574شکیل احمدنینا بتحان1319

1390/11/18مدیریت دولتی10509518علی اکبرمهرناز برادر1320

1387/04/31مدیریت بازرگانی3557محمدعاطفه برنوس1321

1389/04/31مدیریت دولتی7115زیدالهرویا بی خیله 1322

1386/04/31مدیریت دولتی20291حسین باالالناز بهلولی کری بزرگ1323

1388/11/30مدیریت بازرگانی111416محمدمهسا برازنده راد1324

1390/08/14مدیریت بازرگانی1717محمدعلیمهدخت بهزادراد1325

1387/11/30مدیریت بازرگانی2234علیهانیه برجسته نظام متنق1326

1388/06/29مدیریت دولتی8079حسینراحله باباجان پورنشی1327

1390/03/25مدیریت دولتی41037حسینآرزو پساینده1328

1390/04/14مدیریت دولتی3440رضافاطمه تاری1329

1390/11/30مدیریت دولتی4908محمدتقیفاطمه توکلی امیرکنده1330

1388/04/31مدیریت بازرگانی29751محمدحسیننرگس جعفری1331

1386/11/30مدیریت بازرگانی2380یوسفزهرا جمالی اربط1332

1386/04/31مدیریت دولتی31169محمدجعفرسمانه جوانی1333

1389/04/31مدیریت دولتی3414رضامریم جاویدسیستانی نژاد1334

1390/06/31مدیریت بازرگانی12271373جمشیدالهه جودت قره بالغ1335

1386/04/31مدیریت دولتی2229غالمرضامونا جمالی1336

1388/04/31مدیریت بازرگانی44601مجیدزهرا جاوید1337

1388/03/31مدیریت بازرگانی1315محمدبی تا جان سپار1338

1391/02/20مدیریت دولتی11636939رسولنرگس چیت سازیان1339

1390/11/30مدیریت بازرگانی12638علیزهره حاجیلو1340



1389/06/31مدیریت بازرگانی60161حسنآزاده حاجی سیدسلیمان1341

1389/11/30مدیریت دولتی12169031غالمحسینزبیده حسن گودازی لنگرودی1342

1387/11/30مدیریت بازرگانی15084صفرلیال حدادی1343

1387/04/31مدیریت دولتی35495اسمعیلنسرین حافظی1344

1389/04/31مدیریت دولتی189علیصدیقه حسین پوریکتایی رودسری1345

1387/04/31مدیریت دولتی3437حمدالهزلیخا حسینخانی1346

1386/11/30مدیریت دولتی5749حسینفاطمه حلوائی1347

1390/03/24مدیریت دولتی2773مهدیسمیه حسنی فیروز1348

1387/10/11مدیریت بازرگانی184محمدحسینسمیه حاجی حسینعلی1349

1388/04/31مدیریت بازرگانی2690بزرگمهرساناز خرمشاهی بیات1350

1389/06/31مدیریت دولتی38275حسینافسانه خلفی1351

1390/11/30مدیریت بازرگانی453526411کورشساحل خراسان زاد1352

1387/06/31مدیریت بازرگانی40محمدفاطمه خانلرپور1353

1387/04/31مدیریت دولتی3103محمودخدیجه خدایاری بنیسی1354

1387/11/30مدیریت بازرگانی6336مهدیفاطمه رضائی نژادآزاد1355

1390/04/31مدیریت دولتی12221317نباتعلیفرناز رسولی1356

1390/11/30مدیریت بازرگانی12031100مهردادآیالر روح روان1357

1390/04/31مدیریت بازرگانی493426469انشاالهمینا رشیدی پور1358

1387/03/21مدیریت دولتی10482احمدمهرنوش رضائی1359

1386/04/31مدیریت بازرگانی1700فرامرزحمیده رمضانی پور1360

1389/04/31مدیریت بازرگانی11540494محسنمریم رجبلو1361

1390/12/16مدیریت دولتی4453عربعلیسمانه رجبی1362

1389/11/30مدیریت بازرگانی4793نقیزهرا رحمانی1363

1387/04/31مدیریت دولتی607علی اکبرویدا زارعی شوکت آباد1364

1387/11/30مدیریت بازرگانی15783مددمژگان سرلک چیوائی1365

1390/02/21مدیریت بازرگانی22361علی اصغرریحانه سعیدی1366

1386/11/30مدیریت بازرگانی1815یحییکبری سوادزاده1367

1390/04/31مدیریت دولتی47461لطف الهسحر سلطان نوازی1368

1388/11/30مدیریت بازرگانی10244غالمحسین مینو ساعی خلیلی1369

1387/11/30مدیریت دولتی154احدالهفاطمه سبحانی1370

1386/04/31مدیریت دولتی2145هوشنگهما سلطانی شهیدلو1371

1386/04/31مدیریت دولتی47622محمودرضامهدیه شجاعی1372

1387/11/30مدیریت بازرگانی11119ابوالقاسمشیوا صدهزاری1373

1389/11/30مدیریت بازرگانی10805غالمعلیزهره صفری1374

1389/11/30مدیریت بازرگانی1440غالمعلیفتانه صفری1375

1386/06/11مدیریت دولتی2185حمیدسارا صمدی1376

1390/11/30مدیریت بازرگانی13588801جوادسمیرا صوری1377

1386/04/31مدیریت بازرگانی2256حجت الهمریم صوفی1378

1389/11/30مدیریت دولتی1446بشیرصغری طهماسبی1379

1387/04/31مدیریت بازرگانی15243قربانفریبا طاعت وفا1380

1389/04/31مدیریت دولتی32عباسفرشته ظهره وند1381

1388/11/30مدیریت دولتی11539ابراهیملیال علی اکبری1382



1386/11/30مدیریت دولتی35699ماشاالهسمیرا علی عبداله1383

1386/11/30مدیریت دولتی6477ابراهیمسمیرا عالی پورنصرت آباد1384

1388/11/30مدیریت بازرگانی378رمضانمحبوبه عزیزی1385

1388/04/31مدیریت بازرگانی41122سیدعبدالحمیدسحرسادات عبدمنافی1386

1386/04/31مدیریت دولتی15139سیدکمال الدینناهیدسادات غیاثی1387

1390/12/18مدیریت بازرگانی1144غنیسمیه غنیان1388

1386/11/30مدیریت دولتی3823حسنبهاره غیبی1389

1389/04/31مدیریت بازرگانی54058سیف اهللسمانه فرج نیا1390

1387/11/30مدیریت دولتی2065مهدیسعیده فرقانی1391

1390/11/30مدیریت بازرگانی4411185555ایرجآذر فضلی1392

1386/04/31مدیریت دولتی28280یعقوبعلیحمیده فالحی آذر1393

1388/11/30مدیریت بازرگانی4591غالمرضاعزیزه قنبری1394

1390/11/30مدیریت بازرگانی1323احمدندا قرائیان1395

1386/11/30مدیریت بازرگانی37قنبررقیه قنبری1396

1387/11/30مدیریت بازرگانی59388علی اکبرزهرا کریمی1397

1389/06/31مدیریت بازرگانی1050210001محمدنسرین کاکولی1398

1389/04/31مدیریت دولتی6658مرتضیصغری کریمی مریم آبادی1399

1390/04/31مدیریت بازرگانی68343280علیمعصومه کارخانه1400

1390/12/01مدیریت بازرگانی13386956امینزینب کرمی1401

1391/10/15مدیریت بازرگانی10300384جوادسحر گودرزی1402

1390/11/30مدیریت دولتی16006حسنگلشن گل جاه راد1403

1390/11/30مدیریت دولتی11990848محمدآذین گلبابازاده درزی1404

1386/04/31مدیریت دولتی7501حسنمریم گنجینه1405

1387/01/31مدیریت بازرگانی18968ولی اهللپگاه محمدطاهری1406

1389/04/31مدیریت دولتی5739اله رحممریم مرادی1407

1388/11/30مدیریت بازرگانی1103سیداحمدصدیقه مهدی ایرایی1408

1388/11/17مدیریت بازرگانی17356عزت الهسارا محمودی علی آبادی1409

1388/11/23مدیریت بازرگانی53709فرامرزندا امیرانی1410

1387/04/31مدیریت دولتی2599علیشهناز مرادپور1411

1387/11/30مدیریت بازرگانی106433سیدحمیدنغمه سادات میرطاهر1412

1390/04/31مدیریت بازرگانی12604577محمدنیلوفر معلمیان 1413

1387/11/30مدیریت دولتی12940علی محمدلیال مزینانی1414

1387/04/31مدیریت بازرگانی16029یحییمرضیه مقیسه1415

1387/04/31مدیریت دولتی7144حمیدنفیسه مشیدی1416

1389/04/31مدیریت بازرگانی11563885غالمپروانه مردانی رازلیقی1417

1389/04/31مدیریت دولتی691محمدسمیه مقیسه1418

1392/11/06مدیریت بازرگانی78035619حسینعلیالناز محمودی راد1419

1386/04/31مدیریت دولتی19583محمدسمیرا مقصودی1420

1388/04/31مدیریت بازرگانی6317محمودملیحه محمدی1421

1388/04/31مدیریت بازرگانی16493اصغرعاطفه ماستری فراهانی1422

1390/11/30مدیریت دولتی13035436نصرالهمعصومه نبی زاده1423

1389/11/30مدیریت دولتی3287محب اهللسمیرا نصیری کلخوران1424



1387/04/31مدیریت بازرگانی27807سیدمرتضیفرشته نبی یان جوردی1425

1388/04/31مدیریت بازرگانی11428علیلیال نادری1426

1389/01/29مدیریت بازرگانی43833رضاالهام وثوق خرمی1427

1389/04/31مدیریت بازرگانی73921غالمرضاالهه وکیلی حاجی آقا1428

1390/03/21مدیریت دولتی11342889محموداعظم یزدانی1429

1386/04/31معماری72501اسدمهدیه فتح الهی1430

1390/03/12معماری10029257عبداهللالهام فوالدی راد1431

1390/06/08معماری9726محمدفاطمه فضل الهی1432

1389/12/01نقشه کشی معماری440188970مسعودمهشید فواکه1433

1387/11/30معماری13494نقدعلیعاطفه فیروزی قرابقلو1434

1391/05/15معماری-نقشه کشی معماری10183سلیمان طاهره فتح اله زاده1435

1389/12/11نقشه کشی معماری310055768حسینفاطمه قضاتلو1436

1388/11/30نقشه کشی معماری12205982رحیمبهناز قوی دل حاجی آقا1437

1385/04/31معماری26217محمدعلیمونا قیومی1438

1389/05/28نقشه کشی معماری12308811محمدپرتو قزل خان پور1439

1390/06/31معماری10836713علیسمانه قاعدی1440

1389/02/06معماری520014464غالمرضاسولماز قاسمی1441

1386/11/30معماری3457رضافهیمه کاظمی مستقیم1442

1388/10/20نقشه کشی معماری12414484مجیدیاسمین کاظمی نژاد1443

1389/10/15نقشه کشی معماری13273280حسینرضوان کاشانی1444

1390/11/30معماری10555641رمضانحوریه کرمی1445

1389/11/30نقشه کشی معماری12690716مسعودنیلوفر کیازاد1446

1390/06/27معماری11335599مرتضینگار کاشانی کوشا1447

1389/11/30معماری440092450محسنعطیه کحال زاده1448

1390/06/28نقشه کشی معماری12916463جعفرمهسا کریم خانی1449

1388/11/30معماری38100حمیدرضاریحانه کوچکی رفسنجانی1450

1383/11/30معماری-نقشه کشی معماری9314محمودمریم کاظمی1451

1387/06/31معماری118محمدسمیه کرمیان زیارانی1452

1383/11/30نقشه کشی معماری10294سیدهاشمسپیده کردون زاده1453

1390/03/05معماری-نقشه کشی معماری11990211فرامرزنسترن کاظمی1454

1388/11/30معماری10288848رمضانکانیا کریم بیگی1455

1390/08/29معماری1244احمدعلیرضوان گودرزی1456

1389/11/30معماری38607جمشیدساناز لیل نهاری1457

1388/11/30نقشه کشی معماری11593598علی اصغرمهسان مهریان1458

1389/11/30معماری10412069حمیدنرگس مجیدیان1459

1384/02/20نقشه کشی معماری11805محمدهیدخت میراشرافی1460

1386/05/24معماری19829خسرومهدیه مهدوی مزده1461

1390/06/31معماری1270853856رضاآناهیتا موسوی زاهد1462

1389/07/25معماری-نقشه کشی معماری3017نورالهسمانه مسعودی1463

1390/06/23معماری440130727محمدعلیمها مرزی1464

1390/06/22معماری12946044محمدعلیفاطمه مستعلی1465

1389/06/30معماری-نقشه کشی معماری2150106401سیدابراهیمسیده سمیه موسوی خرمایی1466



1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری11975261سعیدالهه موحدی1467

1389/06/27نقشه کشی معماری310117062ابوالحسنزهرا محبی1468

1386/04/31معماری10360عبدالعظیمزینب مهدی نیا1469

1388/11/30معماری16146جهان برشیما محمدی1470

1390/11/30معماری79556671محمدگلینوش منصوری1471

1389/08/24معماری7083سیدضیاالدینفاطمه السادات موسوی پور1472

1389/06/13معماری3860140930اسماعیلبهنوش مرادی1473

1390/06/17معماری4380079341غالمرضارویا محمدخانلو1474

1390/11/30معماری13163140حسینعلیملیکا مالقنبری کاشی1475

1388/11/30معماری20562سیدعلی اصغرملیحه السادات میرحیدری1476

1389/05/20نقشه کشی معماری13780476امینمریم موالیی قره لر1477

1390/06/17معماری13309439قاسممینا مریداسعدی1478

1383/11/30نقشه کشی معماری8080جوادزهرا منتظری بجستانی اصل1479

1388/06/21نقشه کشی معماری41184حسنسمانه محمدنژادصومعه1480

1385/06/16معماری41233سیدرضاسمانه السادات میرچیمه ی1481

1386/11/30معماری28075محمدتقیزهرا محقق1482

1392/06/31معماری-نقشه کشی معماری12593771حسنسحر مهدیانی1483

1390/06/10معماری-نقشه کشی معماری79206761میرکریممریم موسوی صدرجدیدی1484

1389/06/07نقشه کشی معماری1740118316عبدالرضافروغ مرشدپاک1485

1388/04/12معماری10810حسنسیما مرسلی1486

1388/11/28نقشه کشی معماری1940002575غالمرضاراحیل مرادی جاوید1487

1390/06/22معماری12550116فریدونالمیرا مزینانی1488

1389/10/23معماری10750576عبدالهحدیث ملکی1489

1389/11/30معماری11236345فخرالدینفرشته میرفخرایی1490

1391/04/31معماری14754محمدرضامریم موسوی1491

1385/04/31معماری29835مجیدآیدا نوادری1492

1389/11/30معماری11257598محسنمینا نخعی1493

1389/11/02معماری33806سیدمحسنسحرسادات نیری1494

1390/11/30معماری12314234محمدعلیپریوش نورمحمدزاده1495

1385/04/31معماری11551حسینزهرا ولی1496

1388/11/12معماری6493عبدالعلیمریم واعظ زاده اسدی1497

1389/11/30معماری1720007624رضاالهام واضحی1498

1383/11/30نقشه کشی معماری6830عباسفاطمه واصف1499

1389/03/20معماری-نقشه کشی معماری10488عوضمینا وفائی قوشچی1500

1390/06/23معماری2840093316رضاالهه واضحی1501

1389/05/28معماری13452خلیلمینا ورد1502

1388/11/30معماری1270041312ابوالفتحزهرا ولی خانی سامانی1503

1386/04/31معماری3518سیدرحیمنجمه السادات هاشمی1504

1389/12/08نقشه کشی معماری13879480غالم حسینراضیه هراتی1505

1389/05/28معماری1740098641ابراهیمنگار هروی1506

1387/06/23معماری22098سعیدنرگس یزدی زاده1507

1389/12/05معماری1602حبیب الهسودابه یوسفی1508



1389/12/07معماری-نقشه کشی معماری12230375محمدابراهیمفرزانه یوسفی حیدریه1509

1389/11/30نقشه کشی معماری11483784سلطانعلیپری ناز یوسفی کوزه جی طسوج1510

1388/11/30نقشه کشی معماری10998111ابوالفضلشادی یغمائیان مهابادی1511

1387/04/31معماری23415قربانعلیمونا یزدانی1512

1388/11/30معماری16299محمدمهدیهدی دهقان1513

1387/06/29معماری25100فرامرزآیدا دائمی میالنی1514

1388/11/30معماری-نقشه کشی معماری16607مهردادمریم داودی راد1515

1389/12/21نقشه کشی معماری12386804داودراضیه دزواره1516

1390/06/31نقشه کشی معماری13736851اکبرمروارید ذبیحی1517

1381/04/31معماری-نقشه کشی معماری383علی اصغرهانیه ذاکری1518

1390/11/30معماری5661محمدالهه ربیعی1519

1383/04/30نقشه کشی معماری1947اسدالهزینب رفیعی زاده1520

1389/11/30معماری4116خدابخشزهرا ریگی نژاد گلوگاه1521

1389/11/30معماری11129085محمدمونا رقیقی1522

1383/04/30نقشه کشی معماری6911علی صفدرنسرین رحیمی1523

1389/12/15نقشه کشی معماری11523522داریوشپریا روشن پور1524

1389/11/30معماری480020590علیفاطمه رحمانی1525

1388/11/30معماری15460علیالهه رئیسی نژاد1526

1390/04/31معماری10330631ایرجطناز زینال زاده1527

1389/06/31معماری44528عباسمهشید زاده رعیت1528

1391/03/01معماری-نقشه کشی معماری480157081حسینعاطفه زمانی1529

1390/06/23معماری13562827سیدمهدیسیده معصومه سیدعلیخانی1530

1389/05/11نقشه کشی معماری12310891عبداهللنجمه سلمانی1531

1383/11/30نقشه کشی معماری530محمدحسینالهام سبزواری1532

1389/11/30معماری11437596حسینفرشته سیدی1533

1389/11/30معماری38467قاسممونا سترک1534

1389/05/17نقشه کشی معماری13809806علیسپیده سنجلی ارنجی1535

1385/11/30معماری471عباسعلیآسیه سویزی1536

1389/12/07نقشه کشی معماری119محمدرضاسمیه سلوکی1537

1386/04/31معماری45507داودمونا سلیمانی1538

1388/11/30معماری10293175عباسفاطمه سعیدی نژاد1539

1389/12/04معماری9998محمودفاطمه ساالرکیا1540

1389/11/30نقشه کشی معماری12117137ابوالقاسمنیلوفر سمواتی1541

1389/08/24معماری3469خسرونازلی سعادتمندی1542

1390/05/03معماری-نقشه کشی معماری12790001عباسمرضیه سردرودی1543

1388/11/30معماری14264محمدرضاسحر شکرالهی داویجانی1544

1382/11/30معماری307ابوالفضلالهه شفیعی1545

1389/12/08معماری-نقشه کشی معماری13395939رضامرجان شاهی آشتیانی1546

1388/11/30معماری480028672رمضانزهره شریفی عقیل آبادی1547

1386/11/30معماری40219ترابسپیده شیری زاده درین سو1548

1389/06/13نقشه کشی معماری46325غالمعلیفروزان شریفی1549

1388/11/30معماری12317عزیزالهآزاده شاه محمدی1550



1385/04/31معماری16358محمودنیال شاه محمدی1551

1388/11/30معماری10776206جعفرالهه شمس االحراری1552

1385/08/07معماری24580محمدزینب شهسواری1553

1387/11/30معماری3138عبدالرزاقساره شفیع زاده گروسی1554

1383/11/30نقشه کشی معماری752ایرجالناز شریعت1555

1389/05/17معماری440020425محمدتقیسمن شیرکوند1556

1390/04/31معماری11692235محمدرضازهره شیخ میری1557

1385/11/30معماری21918علی ابراهیمسمانه صبوری1558

1385/04/31معماری5290هاشمسمانه صباغیان1559

1389/11/30معماری12140627علیرضانیلوفر صراف پور1560

1386/06/31معماری7272علیآرزو صدیق اصطهباناتی1561

1389/06/08معماری440041351جوادنگین صدری1562

1389/11/30معماری11741104احمدروژین ضیائی1563

1388/11/30معماری-نقشه کشی معماری12402273ذبیح الهگل آرا طیبی1564

1390/05/11معماری12190918فرشیدمرسده ظفربد1565

1389/12/01نقشه کشی معماری440161037محمودپانته آ ظهرابی1566

1390/06/17معماری991انوشخدیجه عمرانی عزیزآباد1567

1381/04/30معماری-نقشه کشی معماری15958علیفرانک عباسعلی پور1568

1382/11/30نقشه کشی معماری3337شکرالهزهرا عباسی1569

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری4900129062نعمت الهمهرناز عالیی شهربابک1570

1389/07/25معماری10166300امیرهوشنگفایزه علم بیگی1571

1390/06/22معماری312علیراحله عربی نژاد1572

1385/04/31معماری4242محمدنرگس عبداللهیان1573

1389/06/13نقشه کشی معماری12497002ناصرپریسا عبادی1574

1386/04/31معماری28954محمدرضازهره عارفی بجستانی1575

1391/07/01معماری74596مجیدسونا عباسی1576

1386/11/30معماری45193احمدآیدا عابدی1577

1388/11/30معماری10767142محمدرضامحیا عمادی1578

1385/04/31معماری24014حسیننعیمه عموغالمی1579

1391/04/12معماری13105795محسنالهه عبدی1580

1388/06/31نقشه کشی معماری1740004558سیدمنصورسیده علیا غیبی حیات1581

1390/06/23معماری7586عین الهسمیه غفاری1582

1387/11/30معماری40617حسینریحانه غالمی1583

1390/04/31معماری سنتی12548197اسمعیلملیکا اردالنی1584

1385/04/31معماری سنتی14782محمدافسانه ایزدپناه1585

1390/04/31معماری سنتی310384249مسعودالهه امیری1586

1389/11/30معماری سنتی29889حسینسوده آرادجم1587

1386/06/31معماری سنتی36084محمدحسینمریم ابراهیمی حصاری1588

1386/11/30معماری سنتی23597نعمت اهللسارا انصاری1589

1389/04/31معماری سنتی3860122703سیدحسینسیده شهرزاد اسالم پناه سیدی1590

1386/04/31معماری سنتی7565قاسمتارا اطاعت1591

1387/04/31معماری سنتی32312خلیلصغری آقائی1592



1390/04/31معماری سنتی440119367ابوطالبآزاده ابوترابی گاه1593

1385/04/31معماری سنتی18848جمشیدمرجان افزونی1594

1385/04/31معماری سنتی50038هوشنگمهشید افتاده1595

1389/12/11معماری سنتی48674مسعودسویل اورنگ خدیوی1596

1387/06/31معماری سنتی11839مجیدهانیتا اهل حق1597

1386/06/22معماری سنتی3856مرتضیزینب اسالمی مهدی آبادی1598

1386/11/30معماری سنتی22746جاللمونا آفاق زاده1599

1390/04/31معماری سنتی4190114480هوشنگسپیده آریایی1600

1387/04/31معماری سنتی3247عباسزهرا اخفش اردستانی1601

1390/04/31معماری سنتی2650069171سیف اهللمریم بابایی منجیلی1602

1387/04/31معماری سنتی37986مجیدمریم بغدادی1603

1391/04/31معماری سنتی14224003علیرضاشیرین بیات1604

1390/11/30معماری سنتی81058314احمدزهرا باقری1605

1387/04/31معماری سنتی35808محمدحسینزهره پوراحمدخمینی1606

1389/06/28معماری سنتی49165رحمت الهمریم پورمحمدفتالی1607

1386/11/30معماری سنتی1535محمدرضافاطمه تقی نژادنمین1608

1389/12/04معماری سنتی35595سیف اهللصدیقه جعفرزاده توچایی1609

1388/11/30معماری سنتی10741704محمداسمعیلسپیده جمالیان1610

1385/04/31معماری سنتی128360محمدهادیهدی جعفری1611

1385/11/30معماری سنتی11583غالمعلینسیم حسنی راد1612

1386/06/31معماری سنتی11598یوسفرقیه حقی ناوند1613

1389/11/30معماری سنتی3034محمدعلیمریم حاجی محمدحسین کاشی1614

1386/04/31معماری سنتی6793محمدحسنروشنک حکیمی1615

1386/04/30معماری سنتی14248حسینپیمانه حبیبی1616

1385/11/30معماری سنتی500رحمت الهنازنین خواجه صیدی1617

1387/07/17معماری سنتی20780اسکندرمرضیه خاکساری1618

1389/06/25معماری سنتی115795عباسعلیگلنوش دینکو1619

1386/11/30معماری سنتی15326عبدالمهدیسارا دیلم صالحی1620

1386/11/30معماری سنتی6813محموددینادخت رضازاده جنت مکان1621

1386/11/29معماری سنتی81321813محمدالمیرا ربیعی1622

1385/04/31معماری سنتی13515امیرسعیده رضائی نژادماکلوانی1623

1388/04/10معماری سنتی8834حمیدسارا رضائی مشفق1624

1389/04/31معماری سنتی1695محمدابراهیمنسیم رفائی1625

1387/04/31معماری سنتی2598حسنمهرنوش زمانی مظفرآبادی1626

1389/04/31معماری سنتی10180931مجیدمصومه زمانی خلیله ده1627

1385/04/31معماری سنتی42129اسماعیلپروانه ساقی شب1628

1389/04/31معماری سنتی10934308حیدرمهسا سلیمی1629

1387/06/31معماری سنتی15638502محمودفائزه سامیر1630

1385/11/30معماری سنتی917نادرزهرا شکوری حاجی آبادی1631

1389/11/30معماری سنتی11035781حسیناعظم شفیعی نیستانک1632

1386/04/31معماری سنتی24807جعفرپریسا شعبانی1633

1386/11/30معماری سنتی6067غالمرضامریم صدرالدین1634



1385/04/31معماری سنتی10412یوسفترکان صدیق زنده1635

1390/11/30معماری سنتی13476750علییاسمن صفری صدیق1636

1389/11/30معماری سنتی440079721اصغرمحبوبه صادقی1637

1388/11/30معماری سنتی4710150974ابوالقاسمتبسم صادقی1638

1385/04/31معماری سنتی11091یوسفطرالن صدیق زنده1639

1387/11/30معماری سنتی97460بهمنشهرزاد صفری نصرالهی1640

1389/04/31معماری سنتی3287علی اکبرسهیال صفانیا1641

1385/04/31معماری سنتی15140محمدعلیسمانه طوسی زاده1642

1389/04/31معماری سنتی11227745سیدجوادسیده صبا طبائی1643

1385/04/31معماری سنتی4823علیسحر طاهریان1644

1385/04/31معماری سنتی1345زیدالهزهرا عبادی1645

1387/11/30معماری سنتی89336حسنآزاده عباسی1646

1389/04/31معماری سنتی86301محمدعلیاکرم علی جوئی1647

1389/10/22معماری سنتی78083321محمودفاطمه عباسی1648

1388/11/29معماری سنتی106989منوچهرارغوان علی پور1649

1390/11/30معماری سنتی13321668دانیالمهسا عاقلیان1650

1385/11/30معماری سنتی20338حمزهپریا علی حسینی1651

1389/04/31معماری سنتی10249885قدرت الهمریم عبدالرحمن1652

1387/04/31معماری سنتی83024عباسآزیتا فتوحی مظفرنژاد1653

1389/12/22معماری سنتی9714محمدرضاسپیده قصاب ستاری1654

1387/04/31معماری سنتی21517مسعودمهرناز قانع نختاب1655

1388/11/30معماری سنتی39857یعقوبآزاده قادری1656

1387/04/31معماری سنتی21621غالمرضاراحله قدس اردبیلی1657

1390/04/31معماری سنتی11853591محمدعلیشادی کتابچی خوانساری1658

1386/06/22معماری سنتی7917احمدگلناز کرباسی عاملی1659

1390/04/31معماری سنتی74630احمدمریم کاظم1660

1390/04/31معماری سنتی370200403ایوبمنصوره گلی1661

1391/02/10معماری سنتی2123احمدفهیمه گودرزی1662

1385/04/31معماری سنتی15619رحیمسعیده مروتی شانجانی1663

1391/04/31معماری سنتی1360622268سیدکاظمنوشین میرباقرپورموسوی زاد1664

1387/04/31معماری سنتی22203سجادفرشته منصوری1665

1385/11/30معماری سنتی8527موسیفریناز منوچهری دانا1666

1387/04/31معماری سنتی15174عبدالعلیکتایون مدائنی1667

1390/06/31معماری سنتی12048852محمدتقیساناز مومنی1668

1388/04/31معماری سنتی30684مهردادمهرنوش مهرنیا1669

1389/04/31معماری سنتی10145141سیدمحسننسیم سادات میرترابی1670

1386/04/31معماری سنتی3619محمدعلیآرزو موسیوند1671

1390/04/31معماری سنتی13222473مرتضیشکوه مداحیان1672

1386/11/30معماری سنتی763سیدنادرسیده زهرا میرکاظم1673

1387/11/30معماری سنتی13900محمدزهرا مسعودی خواه1674

1386/04/31معماری سنتی8569احدراحله نوری زاده1675

1389/07/12معماری سنتی10632743سعیدبهناز نیک پندار1676



1389/06/30معماری سنتی2050124899سیدرضوانسیده سمیرا نعیمائی موسوی1677

1389/11/30معماری سنتی10334عطااهللسها نبئی1678

1391/04/31معماری سنتی11350555منوچهرپوریا نامهء 1679

1389/04/31معماری سنتی370240219سیدجاللعطیه سادات نیکوکالم مظفر1680

1386/04/31معماری سنتی22710حسینندا یوسفی1681

1390/11/30کاردان فنی برق الکترونیک22321بیژنهانیه ادیبی1682

1390/02/25کاردان فنی برق الکترونیک310166993زینالالمیرا ابراهیمی ذاکری1683

1390/02/31کاردان فنی برق الکترونیک310104726محمودفرحناز اصغرپور1684

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک1093غالمحسینزینب اولیائی1685

1386/11/30کاردان فنی برق الکترونیک20570حسنندا اویسی1686

1386/10/15کاردان فنی برق الکترونیک117احمدسکینه امینی1687

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک27636احسانندا امینی1688

1386/06/31کاردان فنی برق الکترونیک26973ابراهیمراحله ایلیائی1689

1386/11/30کاردان فنی برق الکترونیک13919ابراهیمزهرا بیدی1690

1386/11/28کاردان فنی برق الکترونیک10702اصغرعطیه بهرامی1691

1390/06/31کاردان فنی برق الکترونیک2784محمدغزاله باغستانی1692

1391/06/05کاردان فنی برق الکترونیک13841939سیدمحمدرضابیتاسادات بیژن پور1693

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک24638ناصرنسرین بختیاری داویجانی1694

1386/06/31کاردان فنی برق الکترونیک18357حسینعلیالهه بهرامی فرشید1695

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک3850حق مرادلیال بختیاری1696

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک3053صفرمژگان پسندیده1697

1387/06/21کاردان فنی برق الکترونیک28522رضامریم جلیلی مقدم1698

1387/04/18کاردان فنی برق الکترونیک5467رحیمسارا حویزاوی1699

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک2886اسحقمونا خورشیدعلی مددی1700

1387/11/30کاردان فنی برق الکترونیک8544حمیدمهسا خادمی1701

1387/08/18کاردان فنی برق الکترونیک33980احمدنسترن دقیقی1702

1389/11/30کاردان فنی برق الکترونیک113994براتعلیالهام دهقانی معینی1703

1389/06/31کاردان فنی برق الکترونیک12257486ابراهیمالهام ذنوبی دویم1704

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک13015رسولالهام زاغیان1705

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک1690حشمت الهویدا سرتیپی1706

1387/03/23کاردان فنی برق الکترونیک14749غالمعلیطاهره سجده1707

1390/04/31کاردان فنی برق الکترونیک10659838منصورپارمیس شهبازی1708

1390/07/03کاردان فنی برق الکترونیک10216091جعفرثمره صادق قول راد1709

1386/11/13کاردان فنی برق الکترونیک19722مرتضیزهرا صراف پویا1710

1387/11/30کاردان فنی برق الکترونیک3605فرج اهللسمانه صدوقی1711

1386/11/30کاردان فنی برق الکترونیک15851علی اکبرپریسا صفرزاده1712

1389/04/31کاردان فنی برق الکترونیک264عبدالعلیشاهده طویرسیاری1713

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک1067علیمینا عسگری1714

1389/06/30کاردان فنی برق الکترونیک50192حسنغزاله عابد1715

1386/11/30کاردان فنی برق الکترونیک12626محمدعلیمینا فالح تفتی1716

1389/11/30کاردان فنی برق الکترونیک860080706علی محمدنیره قانعی گزل آباد1717

1389/06/30کاردان فنی برق الکترونیک11419423مرتضیصبا قاسم زاده شانجانی1718



1388/11/30کاردان فنی برق الکترونیک11351زیادعلیمهری قلی پور1719

1388/11/29کاردان فنی برق الکترونیک3437علی اکبرسعیده قربانی چزانی1720

1385/08/15کاردان فنی برق الکترونیک5371قادرفاطمه قزل آبادی1721

1390/06/31کاردان فنی برق الکترونیک11533331میرعلیزهرا کاظمی آنشگاه1722

1387/06/31کاردان فنی برق الکترونیک29444خلیل الهمرضیه کربالئی حسنی1723

1390/02/11کاردان فنی برق الکترونیک440072255جوادالهه کلهر1724

1392/04/31کاردان فنی برق الکترونیک11619740اکبرعطیه کلهر1725

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک15664احمدمریم کربالئی باقری دامغانی1726

1389/06/30کاردان فنی برق الکترونیک1934علی اکبرفهیمه گودرزی راد1727

1389/06/30کاردان فنی برق الکترونیک11918977رستمآیدا االئی1728

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک1769حسینفهیمه محمدعلی نژاد1729

1391/07/01کاردان فنی برق الکترونیک12512461محمدعلیشهال معصومی زواریانی1730

1386/06/29کاردان فنی برق الکترونیک41179محمدعلیمرضیه مهرزادی1731

1390/02/31کاردان فنی برق الکترونیک13240ابراهیمزهرا نوچه سمنانی1732

1387/06/30کاردان فنی برق الکترونیک10439داودزهرا نبی زاده1733

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک3807یدالهسعیده نیک بخت مالواجردی1734

1387/04/23کاردان فنی برق الکترونیک17761رحیمسارا واعظی1735

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک4322سیدحسنشمیم السادات هاشمیان فر1736

1386/11/30کاردان فنی برق الکترونیک29245حسنهما هاشمی راد1737

1389/11/30الکترونیک12934471محسنعلی احمدی1738

1390/06/31الکترونیک عمومی-الکترونیک13605275مصطفیمسعود ابراهیمی1739

1389/11/30کاردان فنی برق الکترونیک38261غالمرضاامیرحسین افشار1740

1387/04/31کاردان فنی برق الکترونیک4309حسنمیثم اکبری پوراهلل آباد1741

1388/11/30الکترونیک11133015صفت اهللاصغر اصغرپورصفاد1742

1388/11/30کاردان فنی برق الکترونیک8199شکرالهفرامرز اسماعیلی1743

1390/11/30الکترونیک عمومی-الکترونیک13045695عبدالحمیدعلی بغدادی1744

1388/12/15الکترونیک10995196روح اهللمحمدرضا بیگ محمدی1745

1389/06/29الکترونیک11539089علی پناهعباس باقری1746

1389/06/30الکترونیک12095923محمدامیر پورعظیمی باقری1747

1387/06/31کاردان فنی برق الکترونیک3604محمدآرش تمجیدزاد1748

1387/06/20کاردان فنی برق الکترونیک25101قدرت الهمرتضی جعفری ام آباد1749

1389/12/10الکترونیک1210029472حسینمنصور جوهری1750

1389/06/31کاردان فنی برق الکترونیک10894731رضامحمدمهدی چکیده خون1751

1388/11/30الکترونیک410127477غالم عباسمحمد حاتمی1752

1388/11/30الکترونیک39263رضاعلی حیدری1753

1389/07/01الکترونیک3240343541بهمنحسین حشمتی1754

1388/11/30کاردان فنی برق الکترونیک3675محمودشهروز حقی مالیی1755

1389/04/31کاردان فنی برق الکترونیک125سیدمحمودسیدمصطفی حسینی1756

1391/02/09الکترونیک عمومی-الکترونیک11660651ماشاالهفرامرز حسینی آرا1757

1390/06/30الکترونیک عمومی-الکترونیک12021318هادیعلی چگینی1758

1386/06/13کاردان فنی برق الکترونیک1506یوسفمهدی خندان1759

1390/11/30کاردان فنی برق الکترونیک10699651بهراممجید خمسه1760



1389/11/30الکترونیک عمومی-الکترونیک12328391محمدتقیمهرداد خلیلی1761

1389/05/27کاردان فنی برق الکترونیک1منصورحمیدرضا خداکرمی سرنجکه1762

1391/06/29کاردان فنی برق الکترونیک6133عباسمجید رضائی زاده کوهینی1763

1389/06/15کاردان فنی برق الکترونیک31634محمدعلی رشیدی امین1764

1389/06/30کاردان فنی برق الکترونیک1554اکبرمنصور رستمی1765

1390/03/04الکترونیک10672788حمیدسعید رازی1766

1390/10/21الکترونیک عمومی-الکترونیک11822139مهدیاحمد رستمی1767

1385/11/30کاردان فنی برق الکترونیک486محمودنادر سمیعی1768

1387/11/30کاردان فنی برق الکترونیک17860اصغرمهران سوداگری1769

1387/01/22کاردان فنی برق الکترونیک11810میرهاتفهومن سجادی1770

1386/11/30کاردان فنی برق الکترونیک76284077فتح الهفرزاد سلیمی طاری1771

1390/02/18الکترونیک12176583جلیلآرمین سرخوش سرکندی1772

1390/08/01الکترونیک عمومی-الکترونیک3060125449احمدمرتضی شهبا1773

1387/04/20کاردان فنی برق الکترونیک13141مهدیوحید شادنیا1774

1390/01/28الکترونیک عمومی-الکترونیک480160481مهدیمحمدعلی شکارچی فردوئی1775

1390/11/30الکترونیک عمومی-الکترونیک14779161احمدمحمد صفری کنجدر1776

1390/11/08کاردان فنی برق الکترونیک10761195ستارمحمدحسین صمدی نیا1777

1388/11/30الکترونیک4310343112نظامعلیمحمدرضا صالحی1778

1386/06/19کاردان فنی برق الکترونیک18115محمدکاظممحمدمهدی صادقیان1779

1389/06/30کاردان فنی برق الکترونیک1868مصطفیسعید ضیایی1780

1389/04/30کاردان فنی برق الکترونیک40678محسنفرید طهماسبی1781

1389/11/30الکترونیک780080645عباسمحمد طاهری جبلی1782

1389/06/23الکترونیک1270346652خدامرادمسعود عین الوند1783

1390/06/30الکترونیک عمومی-الکترونیک1990127223خلیل الهمحمدحسین عسگری1784

1390/11/30الکترونیک عمومی-الکترونیک310386578حسینعلیعلیرضا عبداله پور1785

1388/11/30کاردان فنی برق الکترونیک10130225اسمعیلمحمدرضا علی مددی1786

1389/06/30الکترونیک14909091امیراحسان عبداللهی استرکی1787

1389/11/30کاردان فنی برق الکترونیک2840020580منوچهرمهیار عباس زاده1788

1388/11/30الکترونیک عمومی-الکترونیک10777164قدرت الهمحمد علمشاهی1789

1389/11/30الکترونیک عمومی-الکترونیک10177965محمدرضایوسف عابدینی1790

1388/11/30الکترونیک11474327فرامرزمهیار عزیزی نژاد جولندان1791

1386/11/30کاردان فنی برق الکترونیک54360حسینعلی عباسی1792

1390/12/06الکترونیک عمومی-الکترونیک24134رستمعلی فخرآور1793

1389/11/30کاردان فنی برق الکترونیک480127816حسنمحمدعلی فخری مهابادی1794

1390/07/10الکترونیک عمومی-الکترونیک13241710مسعودشاهین فردرهنما1795

1389/11/30الکترونیک24570خلیل الهخسرو فرجی1796

1390/05/31الکترونیک عمومی-الکترونیک62550محمدمجتبی فاطمی اصل1797

1390/12/21الکترونیک عمومی-الکترونیک10651187خیاممیالد فرحپوردیلمی1798

1388/12/12الکترونیک11154934غالمحسنحمیدرضا قدسی گرده1799

1389/11/30الکترونیک11604905ابوالقاسمحمید قنبری1800

1391/06/28الکترونیک عمومی-الکترونیک10630عبدالهسعید قربانی1801

1389/12/08الکترونیک13202758عسگرامید قنادی تقی زاده1802



1389/03/18الکترونیک عمومی-الکترونیک10516530کریماحمد قلی زاده مسگرها1803

1390/11/30کاردان فنی برق الکترونیک2903علی اصغرعباس کجوری1804

1389/11/26الکترونیک عمومی-الکترونیک11680636مرتضیعلی کیابیان1805

1390/11/30کاردان فنی برق الکترونیک11264713حسینحمید کریمی1806

1390/10/28الکترونیک عمومی-الکترونیک11680628عباسمحمدمهدی کریمی واقف1807

1390/11/30کاردان فنی برق الکترونیک43853روح الهامیرعلی گودرزی1808

1389/06/21الکترونیک10429840اسمعیلایمان گازری1809

1390/04/24الکترونیک عمومی-الکترونیک37476سیدیحییسیدحسین لطفی1810

1389/06/17الکترونیک11611901داودحسین مرادی خونکی مطلق1811

1388/11/30الکترونیک عمومی-الکترونیک12214371احمدمهران محسنی کیا1812

1390/01/26الکترونیک11707380ایرجمحمدصادق معروفی1813

1390/06/30الکترونیک عمومی-الکترونیک10521364سیف الهمسعود محمودزاده1814

1389/06/30الکترونیک11198508سعیدمیالد محسنی1815

1390/07/13الکترونیک عمومی-الکترونیک11988101محمدحامد مشروطه ریگانی1816

1388/11/30الکترونیک115668پرویزوحید نظری دوست1817

1388/04/31کاردان فنی برق الکترونیک11082علی اصغرمحمدرضا نظری1818

1389/06/30الکترونیک370119770اکبرمحمدحسن نورانی یزدان آباد1819

1390/06/28کاردان فنی برق الکترونیک37305تقیحمیدرضا نصیری انصاری1820

1391/06/28الکترونیک عمومی-الکترونیک13657526فریدونمرتضی نارنجی1821

1390/06/15الکترونیک عمومی-الکترونیک11465743علیمحمد نظری1822

1390/06/31کاردان فنی برق الکترونیک13335561عباسرضا وثوقی1823

1390/04/11الکترونیک عمومی-الکترونیک4060426709ولیمحمد همتی پور1824

1390/06/30الکترونیک عمومی-الکترونیک12243175علی اصغرامیر هنرمند1825

1390/10/25الکترونیک عمومی-الکترونیک13099647رضامصطفی یزدانی1826

1389/12/10الکترونیک عمومی-الکترونیک10076301مجیدمحمد یوسفی1827

1390/10/05معماری-نقشه کشی معماری310324041ابراهیمسعید ایزدی پور1828

1386/11/30معماری سنتی24992شهراممحمدرضا اربابی نیا1829

1383/11/30نقشه کشی معماری10804حمیدمجید احمدزاده اردبیلی1830

1390/04/15نقشه کشی معماری1190034719حجت الهمقداد استادپور1831

1390/07/03نقشه کشی معماری11502711عباسهومن افشاری1832

1388/12/20نقشه کشی معماری1758غالمحسینعامر اسکندری1833

1391/06/15معماری13313606محمدپویا افشاری طهرانی1834

1390/11/30معماری-نقشه کشی معماری2940035245احمدهمایون بهرامی1835

1389/05/28معماری-نقشه کشی معماری440077648حسنحمیدرضا بابائیان احمدی1836

1382/04/30معماری40محمدحمزه بهنام جو1837

1389/10/07معماری30882حمیدرضامصطفی بریری1838

1390/04/31نقشه کشی معماری920872115 محسنمحمدرضا بیرام زاده اراللوی بزرگ1839

1388/11/30نقشه کشی معماری110009محمدعلیاشکان پرویزی1840

1390/12/23معماری-نقشه کشی معماری38841محمدحسینعلی توکلی نیا1841

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری12035149مهدیسینا تاج وری1842

1383/11/30نقشه کشی معماری4812کریمغالمرضا تقی زاده پارچه باف1843

1392/06/30معماری-نقشه کشی معماری15529721جعفرآرش چلوی1844



1391/12/15معماری-نقشه کشی معماری12626465ابوالقاسمحامد چاوشیان اهری1845

1390/05/30معماری-نقشه کشی معماری13258قدیرشهرام حسن زاده سبحانی1846

1389/05/20نقشه کشی معماری46110ابوالفضلمحمد حیدری1847

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری2620027039غالمعلینوید حاجی بابائی1848

1389/06/30نقشه کشی معماری6368ابوالفضلعلی حسن بیکی1849

1390/06/19معماری11230589محسنمحمدرضا حاجی سیف اله1850

1386/04/31معماری-نقشه کشی معماری1756716455سعدسمیر خوش لسان1851

1388/11/30معماری3356اسمعیلمیثم خط فرودینه1852

1386/12/01معماری8058شهریارشاهین خالدی1853

1389/11/30نقشه کشی معماری10937439عادلنیما خانداداش پورقمی1854

1388/11/30معماری-نقشه کشی معماری4660038785زادعلیصادق خلیل طهماسبی1855

1382/11/30نقشه کشی معماری236نصرالهمجتبی خسروی1856

1390/5/24معماری4710145938محمدسعیدمرتضی دایر1857

1390/04/31معماری3547این یامینشهرام داخته1858

1389/12/11معماری71092محمدعلیپرهام دانش بهابادی1859

1390/11/30معماری9082محمدصادق دهقان طرزجانی1860

1390/11/30معماری3240062771حشمت الهکامیار رضائی بانسلو1861

1391/05/17معماری-نقشه کشی معماری12395773محمدمجید رضائیان1862

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری11639121سعیدسینا رمضانی1863

1390/06/28معماری-نقشه کشی معماری12735167سیدمحمودسیدشهاب الدین رضوی1864

1390/04/31نقشه کشی معماری610025562محمدعلیمهدی رضایی1865

1390/03/08معماری107231میرموسیآرشام سعومی1866

1384/11/30نقشه کشی معماری17علی حسنمسعود سلگی1867

1390/06/26معماری-نقشه کشی معماری12763950حمیدرضاحامد سعیدی فرد1868

1390/12/15معماری-نقشه کشی معماری10566740عباسایمان سلیمانی خواه1869

1389/06/26نقشه کشی معماری3920103173غالمعلیعلی سهرابی1870

1389/11/30معماری8188عبداهللعلیرضا شفیعی1871

1384/05/24نقشه کشی معماری280نقیمهدی شوشتری1872

1390/11/30معماری252علیفرزاد صمدیان1873

1389/12/11معماری-نقشه کشی معماری2641محمداتابک صفری اسکی کند1874

1389/10/28معماری17علی اصغرحسن عنبرستانی1875

1389/12/07معماری1707حبیبفرزاد عبادت1876

1390/06/24معماری-نقشه کشی معماری12432644حمیدآرین علی آبادی1877

1389/05/28معماری-نقشه کشی معماری610081845عباسحمیدرضا علوی1878

1389/10/30معماری79059491خدابخشیونس علی پوریان1879

1389/02/16نقشه کشی معماری18912علیمجتبی عباسی1880

1388/11/30معماری2820حسینآرش غفرانی1881

1384/04/30نقشه کشی معماری4996محمدحسینحمید فاطمی1882

1390/06/08نقشه کشی معماری11539291خلیل الهپرویز فتاحی لجبینی1883

1390/07/01معماری-نقشه کشی معماری64292800حسینمحمدرضا کیهان پور1884

1381/03/25معماری-نقشه کشی معماری218ناصرحمید کریمی1885

1390/11/30معماری37082اسدالهمحسن کریمی1886



1390/11/30معماری4420فرخرضا کشوری1887

1383/06/31نقشه کشی معماری13433قربانعلیهادی کشاورزمعتمدی1888

1390/11/30معماری12851256وجیه الهشهرام کشن دهقان1889

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری116683554حسنپوریا کیاشمشکی1890

1390/05/12معماری-نقشه کشی معماری4120213285محمدمحسن گودرزی1891

1390/07/25معماری-نقشه کشی معماری410064955فریدونفرشید گلگزی1892

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری1555علی محمدحمزه گودرزی نژاد1893

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری12484970محمدآرمین گرگ پور1894

1384/04/30نقشه کشی معماری200ولی الهمحسن گلباز1895

1383/06/22نقشه کشی معماری3758علیرضاعماد معتمدگیوه1896

1390/05/12معماری-نقشه کشی معماری11220007علیآرمین ملکوتی هشجین1897

1389/10/15معماری-نقشه کشی معماری50032علیامید مهدی پورشیخعلی کالیه1898

1390/06/24نقشه کشی معماری3060229937سیدحسنسیدعلی مهدیان1899

1388/11/30معماری-نقشه کشی معماری29682غالمحسینابوالفضل محمودی1900

1390/11/30معماری-نقشه کشی معماری12454028محسناحسان محمدخانی1901

1388/11/30معماری146سیدحسنسیدحسام میرابراهیمی1902

1393/04/31معماری64642951سیداحمدمیرمهدی محمودی1903

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری3380021059بوذرجمهرمحمد معتمد1904

1383/11/30نقشه کشی معماری909حمیدحسین محمد یاقوت1905

1383/06/31نقشه کشی معماری12314ولی الهحسن میرزائی1906

1389/05/11نقشه کشی معماری15967جاویدیاشار نوری1907

1390/11/30معماری4900024449محمدحسنپیمان نظری1908

1382/04/30معماری11علی رضامحمدفرزین نواب تهرانی1909

1383/11/30نقشه کشی معماری2159عبدالحسینمجتبی واحدی1910

1383/04/30معماری-نقشه کشی معماری800بهمنعلیرضا یاورزاده اهرنجانی1911

1389/11/30معماری-نقشه کشی معماری11445963واحیکسوادا یدگریان هفتوانی1912

1390/06/02نقشه کشی معماری11088291مهردادمصطفی یوشی فر1913

1383/11/30نقشه کشی معماری5320منصورمحمدحسین یزدانی1914

1388/12/12نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11502061عباسفرشاد استاجی1915

1389/03/25نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11907649حسنعرفان آقاابراهیمی اصفهانی1916

1388/11/30نقشه کشی عمومی11420952علیمهدی ابراهیم1917

1389/06/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11482990حجت الهرضا اسدی1918

1391/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی13789457جمشیدمهدی اسمی یام1919

1389/11/30نقشه کشی عمومی12664553محمداسمعیلبنیامین ابراهیمی ششتمد1920

1387/11/30نقشه کشی عمومی114عبدالمجیدبابک اکبربوشهری1921

1388/04/31نقشه کشی عمومی37فتح الهمرتضی آذر1922

1388/11/30نقشه کشی عمومی9232حسینجعفر ایرانی ریابی1923

1389/11/23نقشه کشی عمومی6528امامعلیوحید امیری1924

1390/05/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11604700محمودوحید باباکریمی1925

1391/12/15نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11746149حمیداحسان بابائی مقدم1926

1381/06/30نقشه کشی عمومی11344غالم عباسعلی برومندبسیط1927

1390/06/24نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی13538063داودپوریا پاکپور1928



1389/05/21معماری35980علی اکبرعلی پیری فرد1929

1389/06/03نقشه کشی عمومی61285محمدهومن پاکزادیان مقدم1930

1381/06/04نقشه کشی عمومی28110عبدالحمیدامیرپاشا توسلی1931

1390/02/11نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی13037171عبدالرضاسپهر توکلی1932

1390/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی84763221میرحمدالهسیدحسین تقی زاده هیبت لو1933

1390/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی13463748حسن رضاعبدالحمید تکلو1934

1383/11/30نقشه کشی عمومی1790پرویزامیرعباس جلودار1935

1381/11/30نقشه کشی عمومی1373رحیمسحر چرمی اسکوئی1936

1392/04/23معماری سنتی70171971عباسمهرداد حیدریان1937

1391/06/25نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی12621031ابراهیممحمدرضا حسینی1938

1389/04/31نقشه کشی عمومی11288671علی اصغرمهرداد حامی نیا1939

1389/11/07نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی12296831علی اکبراحسان خدابخش1940

1388/11/30نقشه کشی عمومی11915498ابراهیممهدی خوبرو1941

1390/10/24نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی46987حسینبهنام دیان1942

1389/06/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی1102525735محمودحامد رضایی انزهایی1943

1385/06/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی27161محمدمرتضی رجبی تودشکی1944

1391/06/21نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10674799حسینمحمد روحانی1945

1389/12/20نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی310449634سعیدسام رضایی1946

1390/06/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی310427320رمضانعلیامین رجبی1947

1389/03/29نقشه کشی عمومی12494348محمدجوادفرزین رئیسی قلعه نایبی1948

1384/05/27نقشه کشی عمومی1647عین الهحسن زینلی1949

1391/03/11نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی78583276عظیممیثم سیفی پاک1950

1389/06/13نقشه کشی عمومی11536780روح الهعلیرضا سلگی1951

1389/11/30نقشه کشی عمومی4900061824محمدسعید شکری نوروزلو1952

1388/12/15نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی3240362589محمدرضامحمدصابر شفیع نیا1953

1390/06/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی50097مجیدمرتضی شکیباتبار1954

1389/04/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی18145محمودعلی شیری1955

1391/04/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی12506338علی یارحسین شریفی1956

1390/09/09نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی52782شهرامناصر شیرین سخن1957

1389/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی12266094محمدرضاشاهین شیرین1958

1389/10/19نقشه کشی عمومی1450189652بختیارامیر شیرگیر1959

1390/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی15745حسینحامد صفری دهسوری1960

1384/10/30نقشه کشی عمومی4972محمودحمیدرضا صفری مقدم1961

1385/06/12نقشه کشی عمومی1337کیکاوسحسین صمیمی1962

1389/08/25نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی4160016561رضاحسین عیسوند1963

1390/06/22معماری440167051رازمیکارگ عزیزیانس1964

1390/04/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10715924سیدتاج الدینسیدحمید عظیمی گهراز1965

1391/04/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی48896جاویدپژمان علی نژاد1966

1384/05/17نقشه کشی عمومی11081اسدالهعلی اکبر علی محمدی1967

1390/03/24نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی45916یعقوبجواد غالمی1968

1391/03/17نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11104422محمدجوادابوالفضل فتاحی1969

1389/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی1740109211محمدرضاوحید فرهادزاده1970



1382/04/05نقشه کشی عمومی664فریدونسعید فرزامجو1971

1389/04/31نقشه کشی عمومی11432قاسمعلی قنبری1972

1384/06/22نقشه کشی عمومی54568نبی الهمحمدرضا قهرمانی طاهر1973

1390/06/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10753567محمدتقیمیثم کاظمی مهرورانی1974

1391/08/18نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11197773محمودمسعود کاظمی ارجستان1975

1390/10/12نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی920985602عباسعلیمحسن کمالی همت آبادی1976

1388/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10985غالمحسینحامد کوزه گران1977

1388/06/31نقشه کشی عمومی24264عزیزالهرضا کارخانه1978

1391/12/26نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی12380253فیروزصادق کالته1979

1390/10/12نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10911340غالمرضاحسین لشگری1980

1391/08/14نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10707611رضامحسن معززی مهرطهران1981

1382/11/29نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی70محمدرضاآرمان متین1982

1389/04/31نقشه کشی عمومی77کریممحمد مجلس آرا1983

1390/06/29نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10052119سیدغالمرضاسیدوحید مرتضوی ابرده1984

1390/06/17نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی4900016489عبدالهمحمد مهری1985

1382/11/30نقشه کشی عمومی1034احمدرسول مزینانی1986

1389/10/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی10785795سیدعلیسیدامیرحسین معماریان1987

1389/11/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی12533912غالمحسنمجتبی موسی خانی1988

1383/06/30نقشه کشی عمومی16232حمیدمحمدصادق مدبربادمحمود1989

1389/01/31نقشه کشی عمومی12055379جعفرعلی مختارای سفیدواجانی1990

1389/05/23نقشه کشی عمومی52372امیراحمد نوتاش1991

1389/06/28نقشه کشی عمومی10820108محمدرضاتوحید نورمحمدی1992

1386/11/06نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی1718اصغرفرزاد نوری1993

1389/03/19نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11464658علیرضامحمدعلی نیکنامی1994

1390/06/30نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11969903احمدمحمدرضا نسائی1995

1389/04/31نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی310121401کمندعلیابراهیم نصیری1996

1389/11/30نقشه کشی عمومی10715800پرویزنعیم هرجابی1997

1392/03/27نقشه کشی و طراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی11802898حسینعلی یادگاری1998

1393/05/05حسابداری1639421327آدیگوزلمحمد آقائی کلی1999

1379/11/30حسابداری69683621حبیب اهللسپیده احمدی2000

1391/03/24حسابداری12127698محمدباقرلیال امانی سنبل آبادی2001

1390/02/20حسابداری590037005ناصرشیوا امیرحسینی2002

1388/06/31حسابداری42283احمدسپیده آردی دیوشلی2003

1390/03/23حسابداری82527رئوفهنگامه احسان2004

1389/06/30حسابداری30تقیرضا آخوندی2005

1389/06/31حسابداری42میرهادیسیده سادات آقائی قاسم آبادسفلی2006

1389/04/31حسابداری1381رضاصفورا اکبری حیدرآبادی2007

1390/11/30حسابداری3482محمدرضیه اسمعیل آبادی2008

1388/04/31حسابداری4837محمدقاسممرضیه اصغری2009

1384/10/20حسابداری25143حبیب الهزهره استادحسن2010

1387/04/31حسابداری3500رفیع الهمریم اصغری2011

1389/06/25حسابداری138جاللشهربانو آقائی پور2012



1381/04/30حسابداری بازرگانی160سیدابوالفضلسیدرضا اعجازی2013

1388/11/30حسابداری8884سیدحسینسیده مریم اسدی2014

1383/11/30حسابداری11762حسنزهرا افتخاری2015

1384/08/14حسابداری5572حسینشراره ارمندوش2016

1390/11/30حسابداری12747327مهدیمحمدعلی اسدی2017

1384/05/14حسابداری4580نعمت الهزهره احمدی2018

1387/04/29حسابداری6106خلیللیال احمدی2019

1390/11/30حسابداری595حسینحسن اکبری شرفشاده2020

1385/04/31حسابداری5سخاوتمهدی احدی2021

1387/04/31حسابداری1228محمودمارال اسکوئی نژادمنفرد2022

1386/11/02حسابداری2133شعبانسولماز اقدامی عالی2023

1382/06/30حسابداری بازرگانی3957عباسمریم ابراهیم پورطاری2024

1384/06/03حسابداری10535اسعدزهرا اردالن سقزی2025

1387/11/30حسابداری7349محمودمرجان امیری2026

1386/06/21حسابداری16590حسینمحمد ایرانی2027

1386/10/05حسابداری5463ولی الهعلیرضا احمدی2028

1387/03/30حسابداری15604روح الهرسول امیدعلی2029

1385/12/23حسابداری973غالمرضامحبوبه افضلی2030

1387/11/29حسابداری11052غالمحسینعطیه ایمانی2031

1385/11/30حسابداری6704فرهادطاهره احمدی شریفی2032

1384/06/03حسابداری1264هیبت الهمعصومه اسداللهی2033

1386/11/30حسابداری4172پرویزشاهین امیرمالیری2034

1389/02/19حسابداری33545قیام الدیناحسان آل اسحق2035

1386/12/09حسابداری17700منصورمحسن اکبری2036

1387/04/31حسابداری3438علیعلی اکبربور2037

1386/04/31حسابداری14442یدالهفاطمه امان پور2038

1390/04/31حسابداری6243نعمت الهسیروس افشارهاجری2039

1386/04/31حسابداری42744ابوالفضلزینب افشار2040

1386/04/31حسابداری6453داوداکبر امینی گاونرودی2041

1385/11/30حسابداری2455ذوالفقارفرزانه آروین2042

1390/06/26حسابداری75محمدعلیفریبا احمدی هدایتی2043

1390/06/26حسابداری10645محمدمهدی آمره بزچلویی2044

1389/04/31حسابداری2420سیدعباسسیده زهرا ابراهیمی2045

1386/11/30حسابداری333نصرترویا ابراهیمی چکووری2046

1389/11/30حسابداری11588357ایرجندا آرامیده2047

1388/06/31حسابداری68317داودمصطفی احمدی2048

1384/07/15حسابداری3716هوشنگسمیرا آقازمانی2049

1388/11/30حسابداری22202حبیب الهمینا امانتی سیف آباد2050

1384/04/30حسابداری37054بهمنزهرا اهلل یاری2051

1391/04/31حسابداری2746ایرجویدا آرامیده2052

1387/04/31حسابداری1284محمدفاطمه امامی2053

1389/11/30حسابداری49924حسنفاطمه آقامیری2054



1385/04/31حسابداری9174حسینلیال اله یاری2055

1386/11/30حسابداری675طایفنازی ارجمندی2056

1390/11/30حسابداری25061سیدجالل الدینسیده رخساره افضلی طاری2057

1388/11/04حسابداری124رحیمندا آرام2058

1387/11/30حسابداری185احمدمریم آطاهریان2059

1385/02/23حسابداری2862غالمعلیمهدیه النچری2060

1387/09/04حسابداری492محمودماشااله ایوب میگونی2061

1382/04/30حسابداری6964سیدحسنسیدمرتضی اعتمادی2062

1379/11/30حسابداری1790ابراهیمفاطمه بیات2063

1392/08/12حسابداری12516996محسنشایان براری2064

1392/06/30حسابداری10221115فرهادمهدی بیگی2065

1386/06/29حسابداری220ارحمفرزانه بیگ زاده درگاهلو2066

1387/04/31حسابداری4535یداهللاکرم بلبلیان خواه2067

1384/04/30حسابداری1143براتعلیحمید بهنام پور2068

1382/11/30حسابداری6301علیزهرا بابایی2069

1385/10/30حسابداری73142484حمیدرضاسمیرا بهزادنیا2070

1387/11/30حسابداری27076اکبرپروانه بیک زاده یزن آباد2071

1388/04/31حسابداری30252غالمحسنسمانه بابائی2072

1384/11/30حسابداری5139عباسزهره بهمن آبادی2073

1385/05/26حسابداری6138حیدرسمیه باقری2074

1390/11/30حسابداری42808مجتبیمصطفی بهمن2075

1391/06/29حسابداری21914بهرامعلیحسن بروجعلی2076

1387/06/30حسابداری1131ذوالفقارمهناز بیابانی2077

1384/10/20حسابداری11956موسی رضامحبوبه بیاتیان2078

1385/04/31حسابداری30667عبدیلیال بارون زاده2079

1384/04/30حسابداری1122سیدعلی اکبرسیده صونا بطحائی2080

1384/11/30حسابداری6063محمدعلیمریم بخشی2081

1386/11/30حسابداری49655قاسمحامد بخشی2082

1389/04/31حسابداری1020محمدطیبه باغینی پور2083

1389/04/31حسابداری277رحیمقاسم بیات2084

1386/11/30حسابداری9662غالمرضاسحر بلوچی2085

1389/10/16حسابداری791محمدمعصومه بشیری2086

1383/06/30حسابداری437محمودپرشنگ پیمان2087

1387/04/31حسابداری38273مصطفیفاطمه پورسعیدی2088

1379/12/20حسابداری765حسینعلیمحمدرضا سلیمان چانی2089

1386/04/13حسابداری27147محمدتقیفاطمه پورعابدی2090

1388/01/25حسابداری150منصورمحمد پروین مرنی2091

1390/11/30حسابداری1270181459هدایت اهللمیالد پورواسعی2092

1389/11/30حسابداری2398ولی الهمونا پسندیده2093

1382/11/30حسابداری بازرگانی787منصورپگاه پنجه اهوازی2094

1389/06/31حسابداری1229بهرامنازنین پاک سرشت2095

1387/11/30حسابداری12599سیدشمس الدینسیدعلی پنجعلی قمی2096



1390/04/31حسابداری4610246279خدادادآزیتا توکلی نافچی2097

1389/11/30حسابداری5906اصغرستاره توکلی یرکی2098

1384/04/30حسابداری20929محمدعلیطیبه تصویری قمصری2099

1387/03/08حسابداری83حسنعیسی تاجیک2100

1385/12/20حسابداری5256علی اکبرمحبوبه تیره ئی2101

1388/11/30حسابداری115ولی الهمسلم ترکاشوند2102

1384/04/30حسابداری بازرگانی1248مجیدجواد توکلی2103

1385/11/30حسابداری2091سیدمحمدسمیه سادات تقوی2104

1387/04/31حسابداری90967حبیببهنوش تیمورپور2105

1380/11/10حسابداری بازرگانی15641غالمحسینمسعود تاجیک2106

1387/11/30حسابداری2388احمدبابک تختی2107

1387/11/30حسابداری21973نیازعلیمنصوه ترابی2108

1391/11/30حسابداری46445محمدرضاعلی اصغر تفرشی2109

1387/11/30حسابداری18جوادالهه توکلی2110

1382/11/30حسابداری بازرگانی3813محمدرفیعمریم تاج میری2111

1383/11/30حسابداری7739محمدقلیمعصومه تسکینی2112

1388/04/31حسابداری6270عبدالکریممحبوبه تقی پور2113

1386/04/31حسابداری7242نصرت الهلیال ترابی2114

1387/04/31حسابداری3303نورمحمدسکینه تدینی2115

1389/06/14حسابداری5130عبدالحسینمژده توانائی2116

1390/11/30حسابداری7372احمدمحمد جهانی2117

1384/06/03حسابداری7693مصطفیندا جنت صادقی2118

1384/06/30حسابداری20746اکبررقیه جاللی مزلقانی2119

1384/06/30حسابداری2688حسینعلیمژگان جعفرزاده میراشرف2120

1391/04/31حسابداری2397حسنبهناز جلیلی ستوآبادی2121

1385/04/31حسابداری301یوسفمرضیه جوادی بوسجین2122

1380/06/30حسابداری35670محمودمهدی جمشیدی متین2123

1385/07/27حسابداری865امراهللسمیه جاپالقی2124

1384/06/19حسابداری91فریدونمرضیه جعفرنژاد2125

1388/11/30حسابداری2678حسینحمید جبرائیلی حامد2126

1389/11/30حسابداری3466مرحوم اسمعیلاسمعیل جعفری2127

1390/04/31حسابداری4129احمدمحمدرضا جنیدی فرد2128

1380/11/30حسابداری7410احمدنسرین جهانبانی مزرعه2129

1387/11/30حسابداری2821علیمرضیه جعفری2130

1384/06/08حسابداری1228محمدمهدی جانکه2131

1387/06/30حسابداری1611عظیمامین جمالی هندری2132

1387/05/21حسابداری322علی اکبرپریدخت جمعی2133

1383/04/31حسابداری13522داودزهرا جاویدپشکه2134

1388/04/25حسابداری5067محمدجوادسمیرا جهانخواه2135

1384/11/30حسابداری73ابوالفضلسمیه جعفری مفردطاهری2136

1389/04/31حسابداری1134فاضلعلی چوپانی2137

1387/11/30حسابداری57210حسینمجید چراغعلیئی2138



1385/11/30حسابداری7888داودمینا حسینخانی بلفه تیموری2139

1389/06/28حسابداری51489غالم حسینالناز حمیتی2140

1390/04/31حسابداری80170854کمالبهروز حسین پور2141

1386/11/30حسابداری14347علی اصغرسارا حیدری2142

1387/11/30حسابداری69090حسنمریم حیدرهائی2143

1390/04/31حسابداری83031421مصطفیشیما حق دادیان2144

1385/06/31حسابداری6218محمدنفیسه حدادیان2145

1385/04/31حسابداری909غالمحسنزینب حاجتمند2146

1383/06/30حسابداری4839قربانعلیزهرا حیدری2147

1390/10/25حسابداری10086481محمدیوسفنسرین حیدری2148

1387/08/08حسابداری18645تقیمعصومه حبیبی پور2149

1382/11/30حسابداری بازرگانی2443ناصرآنا حمیدپور2150

1390/02/24حسابداری13363حسینمیالد حدیدی ماسوله2151

1386/12/14حسابداری12586سیدمهدیسیدحامد حسینی2152

1389/12/22حسابداری32446ایت اهللمعصومه حسنی طوین2153

1385/04/31حسابداری14375ناصرمحمدرضا حسین نیای ویشکائی2154

1388/11/30حسابداری2485غالمرضامهران حمیدیان2155

1385/05/25حسابداری2970جمشیدامیر حیدری2156

1390/11/30حسابداری3490158555منصورعلیرضا حق پرست2157

1383/04/30حسابداری457مصطفیخاطره حقیقی2158

1386/04/23حسابداری4130سیدداودالهه سادات حسینی2159

1387/04/31حسابداری47692محمدآقاحسین حسینی2160

1386/09/18حسابداری6445محمودسارا حاجی اوقلی2161

1384/07/16حسابداری555عبدالحسینزهره حاج شیخ علی زهرائی2162

1382/11/30حسابداری3517داودآرزو حسینی مطلق2163

1386/06/31حسابداری2213علیرضامحدثه حسن زاده2164

1382/06/30حسابداری بازرگانی7282محمودحبیبه حکیمی2165

1388/04/27حسابداری82408صمدپریسا حسن نژاد بهتاش2166

1382/04/31حسابداری15690عباسفاطمه حدادپور2167

1382/04/30حسابداری بازرگانی10288مصطفیحمیده حسینیان2168

1388/04/31حسابداری2373محمودشیرین خالدیان2169

1384/11/30حسابداری14520شعبانعلیندا خبازی کناری2170

1383/04/30حسابداری40765اسمعیلآذر خراسانی2171

1381/03/25حسابداری35950مرتضیطیبه خوش آمال2172

1384/11/30حسابداری4278ادریسعباس خدائی2173

1386/11/30حسابداری232نوروزعلیلیال خداویسی2174

1390/04/31حسابداری518ایوباحد خالقی گرگری2175

1391/11/04حسابداری13472763سیدرضاسیداحمد خاکرخ2176

1388/11/28حسابداری2457شجاعمحبوبه خانمحمدی2177

1390/11/30حسابداری41682علیهنگامه خانی پورچهارده2178

1387/11/30حسابداری29363ناصرآرش خدادی2179

1386/11/30حسابداری4723غالمعباسمریم خویشاوند2180



1391/02/14حسابداری11127031عنایتپری خدابنده2181

1385/04/31حسابداری22احمدعلیزینب خیبری حسن کال2182

1385/06/04حسابداری3417غالمحسینمهدی خان آقا2183

1389/11/30حسابداری11836407کریمزهرا خرقانی2184

1389/04/31حسابداری87جعفرسپیده خداشناس رودسری2185

1382/11/30حسابداری بازرگانی8223احمدحمیدرضا خزاعی نژاد2186

1387/11/30حسابداری549ناصرصمد خوابستان2187

1388/11/28حسابداری7381جعفرسمیه خادمی2188

1382/11/30حسابداری11493حمیدرضامحبوبه خمسه2189

1383/11/30حسابداری3022ابوالفضلناهید خدادوست2190

1389/04/02حسابداری5567حسینمهدیه خلیلی سمسارکاشی2191

1389/11/30حسابداری11262893جبارعلیمحمد خدرلو2192

1392/02/30حسابداری71431012محمدعلیزهره خنجری2193

1388/03/12حسابداری452758467محمدحسنمسلم دهقانی سانیج2194

1390/11/30حسابداری13722395جمشیدسمانه داودی راد2195

1382/11/30حسابداری100علی اصغرزهرا دهقانی سانیج2196

1385/10/20حسابداری بازرگانی47365محمدباقرمجتبی داستانی حسین آبادی2197

1386/04/31حسابداری1690سیف علیمریم درخواه2198

1390/06/28حسابداری11332611باقرندا دولتخواه2199

1386/04/31حسابداری1378رضاراحله دمرچلی2200

1390/06/31حسابداری34922غالمحسیننسرین دبیران2201

1390/07/03حسابداری17722شمس اهللمحمدمهدی دریائی2202

1388/06/12حسابداری442محمدقاسمناصر دریابیگی خطبه سرا2203

1382/11/30حسابداری بازرگانی471سیدحسنحمید روحانی بایگی2204

1380/11/30حسابداری5689احمدمهدی رفیعی2205

1385/11/30حسابداری347مصطفیالهه ربیعی2206

1387/08/11حسابداری48969رضاجمال رستمی2207

1385/10/24حسابداری33501فتحعلیرویا رضائی آقباش2208

1381/04/16حسابداری بازرگانی12490ملک محمدمریم رستمی2209

1390/04/31حسابداری5698عزیزالهمحمدعلی ربیعی2210

1385/11/30حسابداری105اکبرمنیژه روشان2211

1386/11/30حسابداری5126ولی الهطاهره رزمجو2212

1387/04/31حسابداری2709غالمرضامریم رسولی جوکار2213

1389/11/30حسابداری46475محمدرضاسمیرا رحمانی منش2214

1389/04/31حسابداری26299عباسزهرا راوندی2215

1391/04/31حسابداری79998488سعیدعلی رازقی2216

1389/04/31حسابداری79159664فراهلآزاده رهبری خانقاه2217

1386/11/30حسابداری8947علیسمیه رستمی2218

1385/11/30حسابداری653شاهپورتامای راستافر2219

1386/04/31حسابداری9178علیمنصوره رحمانی فرد2220

1385/11/30حسابداری4647امرالهراضیه رحیمی2221

1387/11/30حسابداری77064سیدرضاافسانه سادات رمضانی کوهی خیلی2222



1384/07/26حسابداری411علی اکبرلیال روستائی2223

1389/04/16حسابداری1945محمدکرمفاطمه روستائی2224

1384/06/30حسابداری19351علیملیحه رضا2225

1388/04/31حسابداری36290ایرجمینو رحیمی2226

1389/04/31حسابداری32931محمدباقرالهام رضائی2227

1384/11/30حسابداری9902میرزاعلیفرشته رحمت زاده2228

1389/11/30حسابداری11953713سیدهدایتسیدمحسن رضوی کنی2229

1385/03/20حسابداری بازرگانی51074محمدرضافاطمه زمانی نعمتی2230

1390/11/30حسابداری321864743امرالهالهام زارع رحمت آبادی2231

1390/12/04حسابداری46102قربانعلیالهام زینلی2232

1387/04/31حسابداری3625هادیمحمدرضا زحمت کش2233

1386/11/30حسابداری6370علیرضامحبوبه زیرک تجن گوکه2234

1391/11/30حسابداری440078441جوادامید زند2235

1389/10/20حسابداری45حسینعلیفاطمه زمان فشمی2236

1385/04/31حسابداری14281محمدمحدثه زاغری2237

1388/03/20حسابداری3903حسینسمیرا زمانی علویجه2238

1385/11/30حسابداری7716یحییسعید ژاله کریمیان2239

1389/11/30حسابداری1045علیامیرحسین سیاهوش2240

13820/11/30حسابداری بازرگانی5810اسمعیلحمید سیم خواه2241

1384/11/30حسابداری7917حسنزهرا سرجوقیان2242

1379/11/30حسابداری18826میرهمایونمونا سجادی2243

1386/04/31حسابداری25101محسنرومینا سمیع داریان2244

1385/06/31حسابداری2187حسناصغر سرلک2245

1384/04/30حسابداری4722محمدحمیده سبوحی2246

1388/11/29حسابداری6305عزت الهمهدیه سلطانی2247

1389/11/30حسابداری14854سیدخسروسیده آزاده سیدغالمی گروسی2248

1391/11/30حسابداری1144محمدتقیلیال سرلک2249

1385/09/06حسابداری7687محمدتقیالهام سمیعی فرد2250

1383/11/30حسابداری139حبیب الهزهرا سنگیان2251

1383/11/30حسابداری5362حسیننجمه سهرابی زاده2252

1389/10/25حسابداری36729میرعزیزفرشته سیدصومعه2253

1383/04/30حسابداری4533حیدرسارا سورمان شاهی2254

1390/12/11حسابداری670کاظممریم سعیدآبادی2255

1387/03/30حسابداری6584عزت الهطاهره ستاری2256

1391/04/11حسابداری2592سعیدالهکبری سلیمی ماوی2257

1391/05/17حسابداری11115548افرائیمغزاله سرکاری بایقراء2258

1389/11/30حسابداری11717580امیرامین شعبانی الالنی2259

1387/06/25حسابداری5066غالمرضایوسف شیخها2260

1390/11/30حسابداری12471887یوسففاطمه شیرمحمدی2261

1389/06/30حسابداری50833هاشمپیمان شهرابی فراهانی2262

1389/04/16حسابداری904مصطفیفرزانه شیاسی2263

1390/11/30حسابداری12540احمدمجید شکری2264



1390/12/21حسابداری342احمدبهرام شاطرکریم2265

1389/04/31حسابداری34581حجت الهخدیجه شاهواروقی فراهانی2266

1388/04/20حسابداری15590حسینفرشته شریفی2267

1385/11/30حسابداری6821یوسفسعید شیرمحمدی2268

1384/04/30حسابداری بازرگانی5661صالحابراهیم شیدائی2269

1392/06/31حسابداری12709042مهدیالناز شنی2270

1380/11/30حسابداری4501حجت الهصدیقه شعبانی2271

1381/04/30حسابداری بازرگانی1696حسنمهدی شیرازیان2272

1391/08/09حسابداری13159712رضازینب شفیعی2273

1384/04/30حسابداری2880کرمصدیقه صفری2274

1386/11/30حسابداری7762حسینزینب صلعلی2275

1390/04/31حسابداری78410932جبارعلیزهرا صورت زاد2276

1384/04/30حسابداری36062ایازرقیه صفری قره قاشلو2277

1384/06/31حسابداری38ناصرفاطمه صمدی ممان2278

1385/04/31حسابداری2622علیساره صفائی کویشاهی2279

1386/03/27حسابداری27574مجیدپروین سادات صداقی اسکوئی2280

1384/11/30حسابداری12192اصغرفهیمه صفارزاده خمکی2281

1378/11/30حسابداری26میرعزیزاروجعلی صدری کورعباسلو2282

1390/11/30حسابداری6328نصرت الهمحبوبه صالح2283

1391/04/31حسابداری48022سلمانعلی صداقتی کلی2284

1390/04/31حسابداری7959رحیممحمودرضا صادری نمین2285

1380/11/30حسابداری3150سیدمهدیفهیمه طباطبائی عقدا2286

1384/06/30حسابداری4618عباسعلیزهرا طاهرپورحسن بگلو2287

1390/11/30حسابداری370223012حسنسیدمحمدحسین طباطبایی شیرازانی2288

1387/04/31حسابداری4294محرمعلیمرتضی طاهریان2289

1390/11/30حسابداری7424ناصرامیرحسین طالبی2290

1389/04/31حسابداری704اسمعیلفروحه طاهری2291

1390/04/31حسابداری11888326حیدرعلیسپیده عبدیان افراپلی2292

1391/04/31حسابداری12102539محمدابراهیممهناز علیمرادی2293

1384/04/30حسابداری2151جعفرمحسن عسگری2294

1383/11/30حسابداری5475مسعودهانیه عشرتی2295

1379/11/30حسابداری4217سیدمهدیسیده معصومه عزیزآبادی فراهانی2296

1389/04/31حسابداری12382418جانعلیمهدیه علومی2297

1390/11/30حسابداری10520546هوشنگمونا عبدی ایردموسی2298

1388/04/31حسابداری7828پرویزفرزانه عباس زاده2299

1388/04/31حسابداری358شکرالهفاطمه عالئینی2300

1384/11/30حسابداری1327سیدکاظمسیدعلیرضا عمادی دهقی2301

1389/06/31حسابداری10303محمودمعصومه عسگری2302

1381/04/30حسابداری بازرگانی3970عباسپروانه عشقی2303

1389/11/30حسابداری17404عزت الهسعید عباسی چاشخورانی2304

1387/04/31حسابداری1113داودمونا عاملی فر2305

1384/05/25حسابداری بازرگانی9932نادعلیروح اله علی محمدی2306



1390/11/30حسابداری4759اصغرزهره علی اکبر2307

1385/08/16حسابداری255جعفرریحانه عسگری2308

1386/04/31حسابداری446اسمعیلطیبه عباسی مزرعه شاهی2309

1390/06/31حسابداری13669044علیرضاگوهر عنبرستانی2310

1387/11/30حسابداری15828سیدمنصورسیدمحمد غضنفری2311

1380/11/30حسابداری بازرگانی2021عبدالحسینآرزو غیورجوان2312

1387/03/07حسابداری5964هومانحمیده غفاری2313

1385/11/30حسابداری1246قاسمعلیرضا غفورزاده2314

1384/04/30حسابداری1680محمودزهرا غالم جمشیدی2315

1392/09/24حسابداری12359793سیدمحمدسیدعلی غضنفری2316

1390/03/23حسابداری14123665صمیدخاطره غفارزاده2317

1381/04/30حسابداری6439صادقشیوا فرقانی اصل2318

1391/03/09حسابداری42818حسنامیر فشمی2319

1382/03/20حسابداری5971محمودمهتاب فرخی2320

1382/11/30حسابداری بازرگانی2502علیرضاالهام فتحی2321

1388/11/07حسابداری7573قربانعلیمهدی فرندی2322

1388/06/31حسابداری63518554اسمعیلاکرم فالح دوست سراوانی2323

1386/06/31حسابداری3065رحمت الهفاطمه فایضی منشوری مقدم2324

1388/06/31حسابداری25714پرویزمونا فوق2325

1389/11/30حسابداری16821علی اکراماسماعیل فرمانی2326

1389/11/30حسابداری8429عباسغالمرضا فوالدی طرقی2327

1390/04/31حسابداری10096663احمدفرزانه فیروز2328

1384/06/30حسابداری3981حسنمولود فالح باقرپور2329

1391/10/24حسابداری74842عبدالرضانادیا فروهر2330

1384/06/30حسابداری7446امیرابراهیمنیلوفر فنائی2331

1379/11/30حسابداری31664حجت الهغالمحسین فرشیدیان2332

1390/04/31حسابداری12370207عزیزالهمریم فراهانی2333

1382/11/30حسابداری بازرگانی11144حسین علیفائزه فتحی2334

1390/11/30حسابداری517علیرضااعظم فالح2335

1386/11/30حسابداری5445ابوالقاسماعظم قنبری عالئی2336

1383/11/30حسابداری219محمدجوادفرشته قربان زاده2337

1384/11/30حسابداری1797محمدملیحه قدس الهی2338

1388/10/24حسابداری12555محمودعلیفرشته قره گوزلواصل2339

1389/06/22حسابداری762محمودمنصور قبادوندتازه قشالق2340

1390/04/08حسابداری21ربیعندا قاسمی2341

1388/11/30حسابداری21836جمشیدراحله قاسمی 2342

1390/06/31حسابداری5325پرویزآیدا قشقائیان2343

1383/11/30حسابداری7449محمدعلیمهری قارداش قاضیانی2344

1384/04/30حسابداری2196غالمحسینسمیرا قلی مسگرها2345

1390/11/30حسابداری12778583حسینزهرا قزاقی2346

1390/11/30حسابداری480011011حسینزهره قربانی2347

1392/04/31حسابداری10773312حسنفرناز کالرستاقی2348



1385/11/30حسابداری5719خسروالهام کاظمی نیا2349

1383/04/30حسابداری بازرگانی5930محمدپروانه کدخدازاده2350

1390/12/11حسابداری47227سیدجاللالهه سادات کاظمی طباطبایی زواره2351

1385/04/31حسابداری11262جوادمهناز کارخانه2352

1389/08/24حسابداری4023عزت الهمجید کریمی2353

1390/01/27حسابداری1740444361علیرضاسارا کالنتر2354

1383/09/17حسابداری243کاظممحمد کاشفی آشتیانی2355

1388/04/31حسابداری3877محمدمنیر کدخدایی2356

1384/11/30حسابداری2186مجتبیسمیرا کیانی بارفروش2357

1385/06/31حسابداری14543یوسفاعظم کاظمی سوغانلو2358

1385/04/31حسابداری91ذبیح اهللفهیمه کاکائی2359

1385/04/31حسابداری1784حسنسعید کریمی پورسریزدی2360

1388/11/30حسابداری25007عزیزاهللنسرین کردستانی2361

1379/11/30حسابداری571هادیهاجر کمانکش2362

1385/11/30حسابداری11824حسینمریم کمالی2363

1390/11/30حسابداری10818685محمدرضاسمانه کشت کارباالعباس آبادی2364

1389/04/31حسابداری3266حسنمحبوبه کریمی2365

1386/06/29حسابداری4210محسنفاطمه گلستانی2366

1388/03/06حسابداری7134ابوالفضللیال گندم خواه دولت آبادی2367

1388/04/31حسابداری5613امیرسعیده گل محمدی2368

1390/11/30حسابداری4011اصغرسحر گودرزی2369

1385/04/10حسابداری56هاشممحسن گالب2370

1389/06/31حسابداری3024سردارمهدی گودرزی2371

1391/03/08حسابداری1250165512عباسمهسا گندمی2372

1391/04/31حسابداری11742607ابوالقاسممحبوبه گلستانی2373

1388/03/10حسابداری12482رضانسرین گلعلی پورنرگسی2374

1386/11/30حسابداری36887محمدعلیسونیا گل محمدی آقبالغ2375

1386/11/30حسابداری27917حافظ علیحمیده لطفی2376

1390/06/31حسابداری47058علیمحبوبه لباف منش2377

1387/11/30حسابداری4312حبیب الهمحمود لشگری2378

1391/04/31حسابداری32502محمدژیال لطف اله زادگان2379

1383/11/30حسابداری4869علی محمدالهام محمدی2380

1384/07/26حسابداری1081ولی الهمریم مددی2381

1390/03/09حسابداری5589عبداهللحمیدرضا محبی2382

1387/11/30حسابداری34556حسینبهنوش میرزائی2383

1384/12/22حسابداری6937حیدرزینب محمدی2384

1379/11/30حسابداری956غالمرضامرضیه مظفریان2385

1379/11/30حسابداری580فرجمهدی محمدی2386

1383/06/30حسابداری بازرگانی7560خلیلپژمان مازندرانی2387

1390/04/31حسابداری10881مصطفیمجتبی مردانی2388

1390/04/31حسابداری51علی اصغرحسین منوچهری2389

1383/11/30حسابداری17235عزت الهزهرا مسلم نژاد میکائیل آباد2390



1381/11/30حسابداری بازرگانی12134فرمانفرزانه محمدی شیخلری2391

1387/05/23حسابداری32306محمودمیثم محمدیان2392

1388/04/31حسابداری90420حسینفریده محمدی2393

1386/04/31حسابداری22658میکائیلسولماز مالمیرچگینی2394

1386/04/31حسابداری11432سعیدالهناهید محبی کوسه صفر2395

1381/04/30حسابداری بازرگانی6832قاسمنجم الدین مالکی2396

1390/11/30حسابداری430020309قاسمروح اله محمدرضائی2397

1387/11/30حسابداری110976عباسمالحت متین فر2398

1381/11/30حسابداری بازرگانی1532احمدفاطمه محسن زاده دهخوارقانی2399

1390/03/16حسابداری11680210محمودندا متدین2400

1386/04/31حسابداری7970علیمحبوبه مختاری2401

1388/11/20حسابداری1680وجیه الهنرگس کریمی2402

1384/11/30حسابداری بازرگانی2705منوچهرسهیال کشاورزشهرستانی2403

1388/06/14حسابداری1725ناصرمریم کرمی2404

1389/04/31حسابداری1372ذبیح الهسمیرا کاظمی2405

1384/11/30حسابداری26537منوچهرغزال مهران2406

1386/06/01حسابداری3835علیاعظم مسرتی2407

1383/11/25حسابداری4862کرمعلیخدیجه مشایخ2408

1392/06/31حسابداری12407471میرمرتضیمیراصغر موسوی مدنی2409

1384/01/27حسابداری911ایمانقلیمعصومه محمدی پرگو2410

1383/04/30حسابداری1748محمدتقیمامک موسوی زاده2411

1386/03/05حسابداری9409حجت الهحسین محبی2412

1388/06/14حسابداری11885بخشیفهیمه مسلمی2413

1391/11/30حسابداری35باباعلیفرامرز میرزائی بنفش تپه2414

1390/11/30حسابداری9761عین الهفاطمه مرادی2415

1386/04/31حسابداری45564داودمحبوبه محمدخانی2416

1390/12/14حسابداری14453مظفرحمیدرضا مرادی2417

1387/04/29حسابداری723علیسوده محمودی2418

1384/04/30حسابداری62037محمودفردوس مسعودی پور2419

1383/11/30حسابداری9941هانیفریبا محمدی2420

1384/11/30حسابداری652رحیمرضا مددخانی2421

1387/04/31حسابداری316محمودزهرا محمدی2422

1386/05/28حسابداری5138ابراهیمعلی اکبر مدنی2423

1390/04/31حسابداری40389محمدکاظمعلی محی الدینی اناری2424

1384/12/10حسابداری587عباسفرشته محمدی حاتم2425

1391/10/19علمی کاربردی حسابداری13076361قاسمندا مرادی زهرایی2426

1391/11/28حسابداری3280مجتبیفاطمه منظوری2427

1389/04/31علمی کاربردی حسابداری11325471محمدحسننازنین مردانی2428

1384/04/30حسابداری5174اسمعیلسمانه مافی شیراز2429

1386/11/30حسابداری3380فضل الهمرضیه ملکی2430

1392/12/21حسابداری83887482دادرسسیما محمدزاده2431

1389/06/31حسابداری117سیدفرج الهژیال مهدوی2432



1388/09/26حسابداری10368سیدافسرسیدمحمدعلی مصطفوی2433

1379/11/30حسابداری675علی اصغرمهرداد میرزامحمدی2434

1389/04/31حسابداری825علیحجت موثق2435

1390/03/02حسابداری505سیدمحمدعلیسیدجالل موسوی2436

1386/11/30حسابداری85غالمعلیزهرا مهدی اوغلی الهرودی2437

1389/06/31حسابداری44866سیدنورالدینسیده مرضیه موسوی2438

1387/11/30حسابداری20737علیمجید محمدی عادل2439

1386/10/06حسابداری27906محمدقلیسودابه معزی2440

1388/04/31حسابداری10946علی اصغرمحمد محمدی مقدم2441

1386/04/31حسابداری2464علی اکبرملیحه محبی نایه2442

1381/04/30حسابداری بازرگانی5692منصورسمیرا معصومی2443

1384/11/30حسابداری1885احمدحمید نعیم آبادی2444

1390/06/31حسابداری15330محمدمهدیحسین نجف دوالبی2445

1390/06/31حسابداری6048جوادمریم نوه ابراهیم2446

1386/04/31حسابداری بازرگانی11291شاهینملینا نازاریان2447

1390/04/31حسابداری225محرمعلیسمیه نجفلو2448

1386/11/30حسابداری17405قاسمبهاره نیازی کهن2449

1389/04/27حسابداری5759نجفعلیسمیه نوروزی2450

1390/04/31حسابداری3265علیفرزانه نسوانی2451

1384/04/30حسابداری1055عزیزالهسمیرا نعمتی2452

1384/11/30حسابداری9514رحمت الهزهرا نوبخت2453

1390/12/03حسابداری1334رجبعلیاصغر نجفی کریمی2454

1389/06/31حسابداری5محمودساناز نجف پورقهوچی2455

1390/06/23حسابداری10764895علیرضامرجان ناظریه2456

1385/06/31حسابداری1805شاپورمریم نیرومندگیلوائی2457

1387/04/31حسابداری1717حشمت الهمهدی نیکورزم2458

1388/11/30حسابداری1077رسولزهرا نورسفیدی2459

1382/11/30حسابداری بازرگانی6699رضاالهام نهنگی2460

1385/02/25حسابداری5762محمدعلیالهه نظرکلیشمی2461

1387/04/31حسابداری28665نصرت الهحمیدرضا نظری2462

1383/10/30حسابداری بازرگانی1736فرامرزسمانه نوروزی2463

1383/11/30حسابداری22370رحیمفاطمه نوروزی2464

1391/11/30حسابداری13523198محمدعلی ندیمی2465

1387/11/30حسابداری22831118حجت الهفاطمه نوروزخان2466

1387/11/30حسابداری8418قاسماسماعیل نبی زاده2467

1383/10/27حسابداری10650علیرقیه نورالهی2468

1379/11/30حسابداری4864محرمعلیداود نظری کاوان2469

1385/10/05حسابداری5682عبدالعلیزهرا نادعلی2470

1389/11/30حسابداری4000063545مظفروحید نجفی ایل2471

1381/11/30حسابداری بازرگانی12عیسیسمیه ناظریان2472

1384/04/30حسابداری2450محمدتقیاعظم نظری پندار2473

1382/11/30حسابداری15606محمودآزاده ندائی2474



1384/11/30حسابداری334عالءالدینسمانه وهاب زاده گردرودباری2475

1384/06/12حسابداری بازرگانی5794سیدمحمدتقیامیررضا وزیری2476

1386/09/29حسابداری7708امیرعلیمرجان وهابی2477

1390/04/31حسابداری1053بهرامالدن واحدی2478

1383/04/30حسابداری بازرگانی1354غالمحسنامید وزیری گودرزی2479

1385/11/30حسابداری10533هادیهانیه وتری2480

1383/11/30حسابداری7917سیدعلی اکبرسیده فاطمه هاشمی پورزواره2481

1390/11/30حسابداری11258853مهدیشیما همتیان2482

1386/11/30حسابداری2914قاسمعلیزهرا هداونداحمدی2483

1382/11/30حسابداری6053رمضانفاطمه همتی2484

1389/10/08حسابداری732سیدجوادفخری السادات هاشم2485

1383/11/30حسابداری327سیدمحمودرویا هاشمی نژادلشکوئیه2486

1385/11/30حسابداری24187احمدمحبوبه هاشمی2487

1390/06/31حسابداری2460شکرالهمریم هداوند2488

1390/11/30حسابداری3188غالمحسینمجید یوسفی2489

1391/04/19حسابداری10430644بیگلرمهناز یاورزاده خوشروی2490

1388/11/30حسابداری653محمدیوسفزهرا یوسفی2491

1385/03/08حسابداری5673عبدالرضامرضیه یزدانیار2492

1386/11/30حسابداری9836منصوربهاره یاری زاده راللوی بزرگ2493

1389/04/31حسابداری33870سلمانحمیده سیوسف زاده ثمرین2494

1392/11/30حسابداری78987164علیحسین یحیوی2495

1390/04/31علمی کاربردی حسابداری12799629عبداهللپویا الفتی2496

1391/03/08علمی کاربردی حسابداری7057محسنآرام ایمانی2497

1391/06/27علمی کاربردی حسابداری6327رضاعلی ابوئی2498

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری3610181494محمدعلیامید اسماعیل پور2499

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری12286303یوسفمهدی اسمعیلی ایوانکی2500

1389/06/08علمی کاربردی حسابداری12805173محمدعلیمرضیه اردی2501

1391/03/30علمی کاربردی حسابداری1740644484بهمنآیدا بوبانی2502

1389/04/31علمی کاربردی حسابداری44569موسیزهره بیات2503

1390/04/31علمی کاربردی حسابداری13292226علیرضافربد پیربداقی2504

1389/06/18علمی کاربردی حسابداری11298197ادموندواهه پطروسیان2505

1390/04/20علمی کاربردی حسابداری11264616حجتمهرناز ترک2506

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری12110396علیبهناز جمالی2507

1391/04/04علمی کاربردی حسابداری13132611علی محمدسیدسروش حسینی2508

1390/02/01علمی کاربردی حسابداری12323128نجم الدینوحید حسینی جوادی2509

1388/06/04علمی کاربردی حسابداری12479500رضاسهیال حضرتی2510

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری3920252810علی جعفرامین حبیبی اورزمان2511

1390/06/23علمی کاربردی حسابداری11721057منصورعطاءاله حاج نبی2512

1390/12/29علمی کاربردی حسابداری480074501رضاامیر خرسندی صادقی2513

1389/05/28علمی کاربردی حسابداری11703237کاظمرامین خوشخوی ثمرین2514

1388/06/31علمی کاربردی حسابداری1172223قربانعلیزهرا خان بابائی2515

1389/06/23علمی کاربردی حسابداری11190035اسدالهآرام دیوانعلی2516



1389/04/31علمی کاربردی حسابداری480218307اصغرپریسا دهقان دهنوی2517

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری10139265امیررضاعلی دهقان2518

1390/03/08علمی کاربردی حسابداری1570138001محمدرامین دشتبانی2519

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری10542523محموداحسان رعیت حسین آبادی2520

1389/11/30حسابداری2249867267محمدجواد رستمانی2521

1390/06/31علمی کاربردی حسابداری11646624اکبرمهدی زرین بخشایش2522

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری480302820اسماعیلالهه زمانی2523

1391/06/25علمی کاربردی حسابداری49038حمیدرضاامید سعادتی2524

1389/04/31علمی کاربردی حسابداری13182366محمدرضاعلیرضا سلطانی2525

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری12089508محمدشیوا سرایداری2526

1389/12/25علمی کاربردی حسابداری11834420علیشیما سروش2527

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری440077184کاظمفهیم ساالرکیا2528

1389/10/13علمی کاربردی حسابداری11609230رمضانفرهاد سمیعی2529

1388/06/26علمی کاربردی حسابداری11047208سیدمحسنسیده نسترن سلطانی2530

1390/07/03علمی کاربردی حسابداری12378070علی اصغرحمیدرضا سرائی2531

1389/06/08علمی کاربردی حسابداری11615478حجت الهیگانه شالی2532

1389/06/08علمی کاربردی حسابداری11784571پرویزپریسا شیخ االسالمی2533

1390/06/06علمی کاربردی حسابداری10577408محمدرضا شادیانی2534

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری11260777محمدرضازهرا شیرجعفری2535

1390/04/22علمی کاربردی حسابداری11107774حسنالناز صفی صمغ آبادی2536

1389/04/14علمی کاربردی حسابداری10981055حسینسمانه صادقی2537

1391/03/07علمی کاربردی حسابداری12277894بهزادمحمدرضا صفائی نائینی2538

1390/05/13علمی کاربردی حسابداری440116708امیرحسینمهیار صنعتی کوپایی2539

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری11402865حمیدرضاحامد طالئی2540

1388/12/19علمی کاربردی حسابداری33859حسینعلی اصغر طاوسی2541

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری6734محمدمینا ظهیری سربندی2542

1390/05/31علمی کاربردی حسابداری11944269محمدجوادفرزانه عسگری2543

1391/06/31علمی کاربردی حسابداری2198محمدمهدی عامری2544

1389/04/31علمی کاربردی حسابداری11130350حسینمریم عنبرستانی2545

1389/11/07علمی کاربردی حسابداری12086088محمدمهدیمعین عزالدین2546

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری12988731یحییمریم عبدالعلی پور2547

1388/06/31علمی کاربردی حسابداری11162872مسعودمریم عبدالوند2548

1390/10/25علمی کاربردی حسابداری50071کاظمحسین علی محمدزاده2549

1389/04/28علمی کاربردی حسابداری6020غالمرضاسپیده فرامرزیان2550

1388/06/31علمی کاربردی حسابداری11995343عسگرشیرین فرج زاده اوغانی2551

1390/05/23علمی کاربردی حسابداری8صفرعلیغزال قهرمانی2552

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری10902317حسنابوالفضل قاسمی صیادی2553

1389/10/15علمی کاربردی حسابداری11552743قاسمفاطمه کفاش مقدم حسن آبادی2554

1389/06/31علمی کاربردی حسابداری55حسنرقیه کالهیان2555

1389/11/25علمی کاربردی حسابداری1990017487محمدعلینسیبه محبی2556

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری12671614حسینشهروز محمدی2557

1389/06/08علمی کاربردی حسابداری12694851سیدعباسسیده زهرا مودب صفت2558



1390/12/06علمی کاربردی حسابداری2050137461نادرنسیم مهدوی2559

1388/11/30علمی کاربردی حسابداری12206105حسینعلی نیک زاده2560

1389/10/08علمی کاربردی حسابداری10719873اکبرمرجان نادی2561

1388/06/341علمی کاربردی حسابداری11447117حمیدرضامهالن نجفی2562

1389/11/30علمی کاربردی حسابداری13307428محمدامین نایب اسداهلل2563

1389/05/28نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11457554سیدعیسیسیدروح اله موسوی حسن کیاده2564

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر79817671محمدجوادامیرحسین مشایخی2565

1379/04/30کاربرد کامپیوتر7776رضاقلیلیال مهجوری نمین2566

1380/11/30کاربرد کامپیوتر6200محمدفاطمه محموداقدم2567

1380/06/30کاربرد کامپیوتر8440کریملیال محرمی صومعه2568

1375/11/30کاربرد کامپیوتر28اسمعیلمحمدرضا مهدی پور حلوائی2569

1379/11/30کاربرد کامپیوتر4593داودفرشید معتمدپناه2570

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر48518محمدریحانه مظلومی2571

1389/11/30کامپیوتر92560حجت الهحامد مهرعلی ده نوی2572

1382/06/31کاربرد کامپیوتر548نوراهللبهزاد مونسان2573

1382/02/02کاربرد کامپیوتر1587ابراهیممریم محبی منش2574

1383/06/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6624ایرجمریم مهربخش انبوهی2575

1384/11/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11269عوضافسانه محمدی سایدرق2576

1385/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1782محمدمهدی محمدی2577

1383/03/11نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر3360سیدصفدرسیدعباس میرباقری مرویلی2578

1383/11/30کامپیوتر10069غالمرضافهیمه محمدی2579

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر581علیلینا مشعلی2580

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2698غفاررویا مومنی2581

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4083سیدعیسیمعصومه سادات محمدی پور2582

1385/04/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر738محمدتقیزهرا مرادی2583

1383/06/31کاربرد کامپیوتر4273محمدحسنمرجان مهاریان2584

1388/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4619سیدجاللمرضیه السادات مجتبوی2585

1379/12/22کاربرد کامپیوتر172علی اکبرلیال مهرگویان2586

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر68224بیژنبهمن معصومیان2587

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2681فریدونفمال معمارزنجانی2588

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2691سیداسمعیلسیدمحمد حسین مظلومی خلجان2589

1378/12/15کاربرد کامپیوتر2950سیدابوالحسنسیدمهدی موذن بافقی2590

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر28866بهراممونا مستری2591

1384/11/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9129مرتضیآزاده مرزوقی2592

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1683فتح الهمحمدکاظم مطلبی2593

1381/11/30کاربرد کامپیوتر9607علی محمدمرجان مظلومیان2594

1386/11/36علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7420عبدالصمدنفیسه موثقی2595

1390/03/13نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر1630012076زیدالهفریده محمدزاده هشی2596

1390/09/19علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10906134داودمحمود محمدی یزدی2597

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر210حسینسمیه محمدی2598

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر670اکبرمرضیه منظری2599

1383/04/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6326جبارمهدیه ملک یاررازلیقی2600



1389/04/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر6565محمدشیدا محبعلی2601

1389/06/25کامپیوتر39610علینوید مرادی2602

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر206حسینمریم محمودی یکتا2603

1380/10/12کاربرد کامپیوتر2321عباسسیدمحمد میرسلطانی2604

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10344نصرالهسمیه محمدی2605

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7328علی حسینحرمت منصوری2606

1390/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5380محمدمهرداد مسروری2607

1390/05/15علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12066214حسینفائزه مقدس2608

1389/11/19علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر53491ناجیهانیه مزرعه2609

1388/11/30کامپیوتر3920093380احمدمعصومه محمودی می آبادی2610

1389/06/30کامپیوتر39652حمیدسامان منصوری2611

1389/11/18علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10671609شهابمونا مشیرفر2612

1388/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5147اکبرالهام موسوی2613

1390/06/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر1740532910علیسحر مشعل2614

1385/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12040حمیدرضامسعود محرابی فر2615

1383/11/30کامپیوتر34917مرادعلیسارا معروفخانی2616

1390/06/22نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر46407مجیدفرزین محمودزاده رحیمی2617

1383/11/30کامپیوتر12404حسیناقدس محبوبی فرد2618

1379/04/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر8584محمدعلیسمیرا محمدعلی2619

1384/11/30کامپیوتر700علیسکینه محمدی ذغالچالی2620

1390/11/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر52336علیرضاسپیده مقصودی ورزنه2621

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15مهدیسمیه مردانیان2622

1382/11/30کاربرد کامپیوتر253عزت الهجالل الدین موسی زاده سوستانی2623

1381/04/30کامپیوتر6393غالمعلینسیم معروف بزرگی2624

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4065جاللنرگس معینی نیا2625

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10762فرج الهسمیه محمودی2626

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5080040408بهمنمحمد محرابی2627

1388/11/30کامپیوتر11363274حسینرسول مهدی2628

1381/11/30کاربرد کامپیوتر30670عوضطاهره مقدر2629

1389/09/01علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر480122105بهرامساناز اخش2630

1391/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر80309577محمدباقرمژگان اورعی غالمی2631

1390/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13536613کاظمعلیرضا افضیان2632

1379/12/22کاربرد کامپیوتر4911413700محمدعلیعباس ابراهیمی2633

1391/05/05علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2110290293حسینعلیمحدثه آرش2634

1392/10/15نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12001740محمدصادقعطیه ایزدمهر2635

1391/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13701843فریدونپیوند اعرابی2636

1391/04/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر78283582عباسپریا ابراهیم قناعتی2637

1384/04/11کامپیوتر5231فریدونهومن اسمعیل زاده2638

1390/07/04کامپیوتر11659246امامعلیحمید احمدی2639

1390/03/23کامپیوتر13788681نبی الهآزاده امیری2640

1383/06/19کامپیوتر744رحیممریم آذری2641

1383/11/30کامپیوتر15094پرویزکامران الیاسی2642



1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر723صدیفمژگان اسدیان2643

1385/06/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4755آقامحمودرخسانا اسالمی دیزچه2644

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر18200علی اکبرشیدا اسمعیلی پور2645

1387/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1963محمدعلیابراهیم ابوالحسن زاده2646

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر22918محمدمرجان اسدی پور2647

1382/11/30کاربرد کامپیوتر1804غالمرضامریم آریافر2648

1384/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8056احدبهاره آقا باالئی بناب2649

1377/04/30کاربرد کامپیوتر15054احمدآزاده احمدجو2650

1380/05/30کاربرد کامپیوتر67رضاقلیاحمد اخگری2651

1390/10/18علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر22795محمدابراهیمشیوا ابراهیم شمیرانی2652

1379/04/30کامپیوتر2595حمیدرضانازنین آهی2653

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11591احمدگلناز احمدی پورسگزآبادی2654

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر20520شعبانعلیمریم اسرافیلی2655

1390/02/29کامپیوتر11763541صادقروزبه اصغری2656

1389/06/07علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر49088محمدجلیلثمین اسدی2657

1380/02/29نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر2746یوسفسمیه اژدری2658

1390/03/25نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر2190036097ابراهیماسماء اصالحی2659

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر18410محمدرضاهومن انگورانی2660

1389/08/01علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر89618علیهنگامه آقاجانی اتباتان2661

1390/09/20نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11597429احمدعلی احمدی2662

1383/04/30کامپیوتر14868غالمرضاپروانه ابراهیمی2663

1381/11/30کاربرد کامپیوتر817ابوالحسنعلی احمدآباد2664

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11009411محمدعلیسعیده احمدی2665

1380/11/30کاربرد کامپیوتر10750علیرضامهرنوش آقابیگی رودپشتی2666

1389/11/30کامپیوتر13035894احمدعباس اللهیاری2667

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10720جمشیدالهه آزادواری2668

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1114رستمزهرا آزاد2669

1385/05/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8726حسنمهدی امیدوار2670

1383/04/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1756حسن مشهوربه پرویزسارا اشتری2671

1389/12/23علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12281700داودزهرا اسکندری2672

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر55440علیرضافرناز ارجمندی2673

1380/11/30کاربرد کامپیوتر5304محمدحسینرویا اسحق2674

1379/12/14کاربرد کامپیوتر3455محمدقلیصدیقه اسحاقی2675

1390/10/17نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر10900586عباسبهزاد افشاری نشاط2676

1383/11/30کامپیوتر5878ابراهیمحمیده انجیله2677

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9411احمدفاطمه اکبری مشهدی2678

1384/10/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8772علیفریده الیاسوندی2679

1389/11/30کامپیوتر440087104امیرآرش اسالمیه همدانی2680

1388/06/13علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7843سیفعلیزهرا ابراهیم زاده ثانی2681

1386/06/21علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3140محمدمرجان آزادخانی2682

1384/04/30کاربرد کامپیوتر6080علیفاطمه ارشادی2683

1389/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13236محمدمژده احمدی2684



1381/11/30کاربرد کامپیوتر7127احمدفاطمه امیری2685

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر22306هادیمرضیه ابوالقاسمی2686

1392/02/15علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11265620حسینرحیم آقابیگلو2687

1386/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2650نصرت الهبهنام آزاده رنجبر2688

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5037علیفرح اسداهلل پور2689

1383/06/25کامپیوتر13788غالمرضاسمیه آزادی باروق2690

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5364علیبهاره اقتداری لیف شاگرد2691

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15330عبدالهالله اوریات2692

1383/11/30کامپیوتر20457اسمعیلریحانه آراسته خوی2693

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر58018ولی الهالهام آقانصیری2694

1384/06/27علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5094محمدزهرا ابراهیمی2695

1386/11/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر17900احمدالهه اسکندری2696

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11708581محمودمحمدمهدی آقائی کوکنه2697

1386/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8551فیروزالمیرا آزاداوغانی2698

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر27897موسیالناز ارجمند2699

1382/06/630کاربرد کامپیوتر496اصغرسمیه افشارقلعه هاشم خان2700

1390/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر13114778علیرضاسهیل برخورداری2701

1390/11/09نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11699388ناصرعلی برزگربازقلعه2702

1389/12/03کامپیوتر13158740محمدباقرنازنین باقری2703

1389/11/30کامپیوتر12431257داوداحمدرضا بافیان طوسی2704

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر25195محمودمرجان بازرگانی2705

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12034045محمدافسانه باقری2706

1377/11/30کاربرد کامپیوتر3341محمدتقیلیال بلوچ2707

1382/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر14907شاپورالهام بختیاری2708

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر31573سیدمجتبیسیدحمیدرضا بنی طباء2709

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر69326185محمودفاطمه بختیاری2710

1380/02/15کاربرد کامپیوتر58020950فتح اهللبهروز بیات2711

1386/04/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1902عظیمفرجاد باباپورمفرد2712

1382/11/30کامپیوتر6227عباسمریم بختیاری2713

1390/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر20406رمضانعلیمرضیه بداغ آبادی2714

1390/04/15کامپیوتر11697644حافظهومن بیات ماکو2715

1389/12/18علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر50363سیدمصطفیپریناز بنی فاطمه2716

1379/10/05کامپیوتر11019جهانگیرفهیمه بافکاری2717

1386/06/28کامپیوتر2656دارابفرامرز براتی2718

1383/11/30کامپیوتر5823محمدمونا بوکانچی2719

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر81587181علیآریادخت باغستانی2720

1392/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13582968مرتضیرضا بهرامی چیمه2721

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8170عباسفاطمه باقری طهرانی2722

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر14642حسیننگار بیات2723

1383/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12244محمدمنیژه بوستان2724

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر51283رمضانعلیامیرحسین بابائیان2725

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10719محمدهومان باقریان2726



1391/06/27علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10246053غضنفرمیالد بابائی2727

1385/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر926علی اکبرسیما بانی2728

1378/04/30کاربرد کامپیوتر8646علیشیال باغشاهی2729

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11973536عباسمرجان باقری دولت آبادی2730

1386/06/28کاربرد کامپیوتر26314غالمعلییاسر بهرامی زاده2731

1390/04/28نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر440081211احمدلهراسب بیات2732

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11257علی النقیفهیمه برزگردودانگه2733

1381/10/30کامپیوتر21838مهدیمعصومه بنی عامریان2734

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر552حسینعلیمهال بیات2735

1385/06/30کاربرد کامپیوتر14297قدرت الهحامد باقری جندابه ای2736

1380/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر2105مسعودنازیال باغبانیان2737

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر28307محسنسها پورغفار2738

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1205رحیمساهره پاکتی2739

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر17647احمدمحدثه پرگره2740

1384/02/13علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10039حسننفیسه پویان2741

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2167علی اکبرفاطمه پورفرح آبادی2742

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10248محمودآناهیتا پازکی دماوندی2743

1390/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر480275531صبرالهسعید پادیاب2744

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11189347ایرجامیراسمعیل پورکهن2745

1389/06/15علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر18579نقیلیال پژوهی2746

1390/10/10علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10480021علی محمدمینا پاکدامن2747

1387/11/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13097محمدعلیرضا پارسا2748

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر30اصغرزهرا پوزش2749

1382/12/14علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3539داودفاطمه پنجعلی پورسنگری2750

1388/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3730منصورپگاه پیرزاده2751

1384/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4326حسینمهدیه پوررستمی2752

1386/09/17علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5489محمدحسنزهرا پروند2753

1386/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9683علیرضامحمدرضا پهلوان نژاد2754

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11235888حسینسامیار پهلوان ها2755

1391/04/18علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2220051341یداهللمعصومه توکلی2756

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12777943سلطانعلینسترن ترابی2757

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4317حسینسارا تقی زاده ثمرین2758

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر33054مرتضیسمانه توسلی کجانی2759

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر671علینعیمه ترکاشوند2760

1387/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر27946محمدرضارامین تمدنی دهخوارقانی2761

1391/10/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر83089705حمیدرضاابراهیم توکلی2762

1389/11/23کامپیوتر1220000108حسنمحمد توکلی2763

1379/06/18کامپیوتر9004کیومرثمیترا توالئی ظفری2764

1390/12/08علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1820007227سامیرضا ثانی زاده2765

1389/11/30کامپیوتر11280042قادربهاره ثاقب اهری زاد2766

1389/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر82862729هدایتمحسن جاللیان2767

1382/11/30کاربرد کامپیوتر1565رضامتین جوادیان2768



1389/06/30کامپیوتر10894101رسولمحدثه جبلی نائینی2769

1390/05/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر62649محمدزهرا جان بزرگی2770

1389/07/08علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر52588کمالمحمدعلی جان زاده2771

1382/11/30کامپیوتر28127علیاسرین جواهری2772

1377/06/30کاربرد کامپیوتر1317علیمهناز جعفری2773

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر16185سیدشکرالهرویاسادات جعفری2774

1383/04/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3502عباسبهرام جعفرزاده2775

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3489محمودسارا جوادی نیک2776

1379/04/30کاربرد کامپیوتر5753علیرضاداریوش جمالی2777

1390/02/29کامپیوتر10210164جوادیونس جبارنژاد2778

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8679باقرفاطمه جوکار2779

1383/06/30کامپیوتر823محمدمرادمریم جامه بزرگ2780

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8489منوچهراردشیر جفره2781

1378/04/30کاربرد کامپیوتر7721اصغرامیرجلیلی اسکویی2782

1383/11/30کامپیوتر41459رضافرناز جعفری امجد2783

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر17579ابراهیمسمیه جلینی2784

1384/10/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6209مصطفیفاطمه جبلی2785

1383/04/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5099موسی رضافرشته جانی مصلح2786

1379/12/28کاربرد کامپیوتر33767میرزاعلیلیال جابری2787

1378/12/07کاربرد کامپیوتر290فیروزعظیم اله جمالی کنده2788

1390/05/12علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1941محمدمریم جعفری2789

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر16حسینزهرا جبارزاده2790

1390/11/06نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر26794ناصرمیالد جلیلی2791

1385/08/16کامپیوتر13863غالمحسینامیر جمشیدی2792

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4370علی اکبرآسیه جهانی2793

1389/11/18کامپیوتر10777253محمدسجاد چهاردولی رزجی2794

1388/11/30کامپیوتر11173661محمدافسانه چراغی2795

1388/11/30کامپیوتر93930محمدعلیندا حدادی2796

1391/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12981532احمدنوید حسین زاده داداش2797

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13735632داریوشمهسا حاجی کریم2798

1384/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1252محمدهاشمنوشین حسینی2799

1386/09/28کامپیوتر8680مرتضیوجیهه حسینی رستمی2800

1388/04/21علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر63439441حیدرحسین حبیب پورسردهائی2801

1382/11/30کاربرد کامپیوتر24347فرخبهاره حاجی مدیری2802

1384/03/02کامپیوتر17علی محمدشهربانو حقی2803

1390/06/08نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12389366ادریسبهزاد حیدرزاده2804

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر708محمدالهام حسامی2805

1382/04/30کاربرد کامپیوتر6213محمودسعید حاج معصوم2806

1384/06/25کامپیوتر6631ابوالفضلآیناز حبیبی2807

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7468علی اصغرزهرا حیدری رامشه2808

1380/11/30کامپیوتر1272سیدمحمودالناز حجتی2809

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2790سیف الهمرضیه حسین سعیدی2810



1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4066محمدمهدیراضیه حاتمی هنزا2811

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2939یونسحدیث حقیقت نمینی2812

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر22645داودگلنوش حکمت2813

1384/04/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر31609خانکشیسمیرا حاجی زاده2814

1384/06/27علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12011محمدرویا حاجی نسب رازلیقی2815

1392/06/04علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8190066بیژنحمیدرضا حمیدی2816

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر40048رسولمریم حضرتی2817

1379/06/30کاربرد کامپیوتر20440نعمت الهبهناز حاجی هاشمی ورنوسفادرانی2818

1389/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11697008جعفربهاره حیدری2819

1383/06/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1740رضاصالح الدین حسینی خوئی2820

1382/06/14کاربرد کامپیوتر5749احمدساره حاجی محمودی2821

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر14939ظاهرسمیه حسینی2822

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر440049431محمدرضاهانیه حسین اصفهانی2823

1389/11/20نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12123781احمدمحمدرضا حبیب وند2824

1385/03/04کامپیوتر39050سیدعلیسیدحسین حسینی2825

1389/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10317279حمیدمائده حاج میرزارضافخار2826

1381/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر5802علی اکبرمریم حداد2827

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10202331ذکراهللمینا حیدری2828

1389/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر440132061غالمرضامرضیه حری فراهانی2829

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3507مرتضیزهرا حسن نژادبجندی2830

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5214محمدملیحه حبیبی2831

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12483370سلیمانفاطمه حقی سلوط2832

1381/04/30کامپیوتر8747علی رضامعصومه حیدرلکی2833

1387/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر379حسینزهرا حاجیان2834

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12374میرزاجانمهدی حیدری2835

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11928794علی اصغرفرشته خیرآبادی2836

1382/04/30کاربرد کامپیوتر5065امیرحسینژاندارک خلیفه سلطانی2837

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر16618تقیزهرا خاکباز2838

1385/06/14کامپیوتر12481حسنفرزاد خسروی2839

1390/12/13نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12273147حبیبروح اله خوش رویش2840

1386/08/16کامپیوتر6675یداهللمهدی خسروی2841

1390/03/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10088830محمدرضامهرزاد خراسانی2842

1380/04/30کامپیوتر10134محمدباقرشراره خشوعی2843

1389/11/30کامپیوتر12390372علی اصغرمهدی خدابنده2844

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر20352علی اصغرمعصومه خسروآبادی2845

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7241جعفرفریده خطایی داینی2846

1380/08/28کاربرد کامپیوتر830محمدعلینادیا خطیب زاده2847

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10731محمدعلیالهام خان الری2848

1388/06/26علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12764مسعودعلیرضا خلیلی2849

1381/05/12کاربرد کامپیوتر3154ابراهیم خلیلفرهنگ خیری2850

1379/06/30کامپیوتر4006احمدالهام خرمی یزدان آباد2851

1383/04/30حسابداری2470قاسمعصمت درفکی2852



1387/04/31حسابداری12055غالمرضاحسین دهقانی نوشفق2853

1389/12/01کامپیوتر1920053492حسینمهدی دانشپور2854

1387/04/31حسابداری4178اسحقصفیه دوستاربخشایش2855

1388/06/18علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر85095حمیدمهرداد دیهیم2856

1378/11/30حسابداری9875سیدمحمدسیدمرتضی داودپور2857

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1460جاللندا ده مشکی2858

1392/02/16نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر13005243سیدمحمودسیدامیر دانش ثانی2859

1388/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8595علی اکبرنرگس درمان2860

1383/06/29کامپیوتر1715محمداعظم دهقان زگللی2861

1385/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر14253کبیرامیر داداشی2862

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر14584حمیدرضاعلیرضا درباری2863

1390/12/07نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر2670044670علیمجتبی ذکی زاده پشتمساری2864

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5471اکبرحمیده ذبیحی2865

1388/11/30کامپیوتر4710018588سیدمسعودحوریه السادات ذوالفقاری2866

1386/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6717رحمت الهعلیرضا ذوالقدری قره بالغ2867

1380/01/30کاربرد کامپیوتر93258علیسیدمحمود ذبیح نیامقدم2868

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر480031339حسینعلی رجبی2869

1389/11/30کامپیوتر11988509علیمهدی ریکائی2870

1384/06/25کامپیوتر8410ایوبزهره رضائی دستجرده ئی2871

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11453941داریوشنوید رجائی2872

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر914علیمحمدمعصومه روستائی2873

1384/04/15کاربرد کامپیوتر248غالمعلیهادی رئیس صفری2874

1383/04/30کامپیوتر3591ایرجمحمدسعید رادمهر2875

1381/06/31کاربرد کامپیوتر540محمدجوادمهدی رنجبری2876

1389/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر79198260مهدیمسعود رضائی2877

1378/03/30کاربرد کامپیوتر5083ابوالقاسمعلی رضوان نیا2878

1384/04/30کامپیوتر463ایرجمریم رستگاررازی2879

1390/06/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر440003296کیومرثکیوان رادان2880

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر30769علیزهرا رموزی چراغتپه2881

1389/04/23علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10295755یحییآناهیتا رجبی امیرآباد2882

1384/04/20کامپیوتر12906غالمعلیسحر رحمتی2883

1384/11/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3209سیدحسینالهه سادات راه چمنی2884

1384/06/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1118داودالهه رحمن اصل زرنق2885

1388/11/30کامپیوتر8324غالممعصومه رئیسی کیان2886

1385/10/21علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12021حسینعلی رحمانیان2887

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر42280رسولفهیمه رضازاده معاف2888

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12512532حسینمهدخت رجبی2889

1383/06/26علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4039عبدالحمیداحسان رخشان2890

1384/02/13علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1271حسنآذر ریحانی شبانی2891

1389/06/23کامپیوتر1740621085احمدنگین روانفر2892

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15272علیرضامریم روانخواه2893

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1850اسمعیلفرشته رشید2894



1380/03/26کامپیوتر6238ناصرفریبا ریسه2895

1387/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر33542محمدرضامحبوبه روشن دل2896

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13774صادقریحانه رحیمی شعرباف مقدس2897

1384/09/07علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5394ناصرعاطفه رفیعی2898

1389/04/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر39196خلیلاحمد زاغری2899

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر64638عباسعلیعاطفه زارع بیدکی2900

1388/11/29کامپیوتر3920063600علیرضالیال زند2901

1389/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر4020037851محمدسجاد زارعی2902

1389/11/01کامپیوتر11425717محمدزمانحسین زمانی2903

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12198900حسینفائزه زرگران2904

1381/02/07کاربردکامپیوتر3736خسروالهه زکیخانی2905

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر31605حبیب الهفاطمه زارعی2906

1390/09/27علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13829051عباسمحبوبه زال2907

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر25570عباسعلیساناز زحمت کش 2908

1384/02/03کامپیوتر4360رضاالمیرا زلفی کاشانی2909

1387/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1719احمدفاطمه زنگی آبادی2910

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10000860خلیلبهزاد زینال پورچریق2911

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر94سیدفتح الهسیده سمانه سیدعلیخانی2912

1380/11/11کاربرد کامپیوتر8369اوشینشاکه سرکیس زناقورزیان2913

1384/03/22علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5517غالمحسینمریم سفری2914

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2831نورالهآذرنوش سلگی2915

1389/11/30کامپیوتر11951غالمحسینحامد ساالروند2916

1387/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر42146محمدرضامونا سعیدی2917

1390/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11475579حمیدسیما سبزی علیم آبادی2918

1385/06/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر8968علی احمدامیرسعید ستوده نیا2919

1385/06/26علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر48754عین الهآزاده سیف اللهی جلده باخان2920

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1708غالم حسینافسانه سبزعلی2921

1380/12/19کاربرد کامپیوتر8393غالمعلیعاطفه ساغری2922

1389/10/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر41779علیبهاره سریری اولی2923

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1217یونسالهام سبحانی نیا2924

1389/11/17کامپیوتر51640موسی رضاجعفر سحری2925

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2596براتراضیه سمیعی پور2926

1389/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9760حسنفاطمه سالطینی2927

1390/09/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11781092جعفرسیما سلیمان نژادچناری2928

1390/04/06نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر2710048116پرویزسهیال سامانی2929

1384/11/18علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر653بهرامسمیه سمنانی2930

1382/04/30کامپیوتر8434سعیدشقایق سعادت خواه2931

1390/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر19492الماسآرمین ساسانیان2932

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10146571هوشنگمصطفی سلمانی2933

1383/11/30کامپیوتر6110میرولی الهپرستو سیدصدقیانی2934

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1917محمدحسینزینب سوهانی2935

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2970حسینمیثم سماواتی2936



1391/03/03علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12644366ولی الهمحدثه سالمی2937

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر215مصطفیناهید سلطانی2938

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3774میراحمدآرزوسادات سیدی2939

1387/06/23علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2131نوربخشسیدهادی سیدابوالقاسم2940

1380/11/30کاربرد کامپیوتر176فریدونسهیل سمیع2941

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3782حمیدزلفا سعادت2942

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7768عباسسمانه شاهواروقی فراهانی2943

1376/11/30کاربرد کامپیوتر33568ناصرطه شریعت زاده2944

1388/11/30کامپیوتر11196106جاللحجت شریفان2945

1389/12/15کامپیوتر13330209محمدشیدا شادمانی2946

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر302سلطانعلیفاطمه شاهی2947

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8068جمشیدپروانه شازاد2948

1381/11/30کاربرد کامپیوتر15081محمدحسینعلی شجاعی قوام آباد2949

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر19146احمدهاشم شریفی بیدمشکی2950

1379/11/25کامپیوتر4919مهدیزهرا شجاعی باغینی2951

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر192اسبر ندا شریف اوغلی2952

1390/12/01نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر33384مهدیعلیرضا شوکام2953

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر57عزیزوحید شایگان خوجین2954

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر46279قدرت الهمرضیه شناور2955

1383/11/30کامپیوتر4579بهروزتندیس شایان2956

1385/06/19علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر19246سیف الهنجیبه شکری قلعه جوقی2957

1391/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12973505فرخفرزاد شیخ لطیفی2958

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر290اسمعیلالهام شاملومحمودی2959

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر37464سیف اهلللیال شاه مرادی2960

1383/04/30کامپیوتر8463عزت الهمونا شایان2961

1381/06/30کاربرد کامپیوتر7256حسینرضا شهربانی2962

1382/04/30کامپیوتر14012حسینسحر شمیرانی2963

1385/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2243ناصرمریم شهیدی زندی2964

1378/11/30کاربرد کامپیوتر2362علیشیوا شاهرخ نادری2965

1389/03/20کامپیوتر11718145ابوالقاسممحمد شاهینی2966

1388/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3106مصطفیمهدی شرفی2967

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8034علیمحمد سامان شیخ تاجیان2968

1378/12/11کاربرد کامپیوتر7401سیدمحمدسعیدسیدامیرعلی شهرستانی2969

1379/07/04کاربرد کامپیوتر2103حمیدعلی شاد2970

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12736287بهلولعلی شکاری نمین2971

1392/04/04علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13351710قاسمامیر صرافی زنجانی2972

1388/04/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4516تیمورصادق صادقی2973

1391/04/04علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11771658محمدعلینگین صادقی نژادبرزلیقی2974

1387/11/26علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر26009منصورفاطمه صیادی2975

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5سیروسزهرا صادقی گلندوز2976

1379/05/27کاربرد کامپیوتر476فتحعلیستار صادقی جوبنی2977

1384/06/22علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2084سیدعبدالحمیدنرجس السادات صدرزاده روح االمینی2978



1380/12/02کاربرد کامپیوتر1498سیف الهاکبر صادقی نیارکی2979

1380/04/30کاربرد کامپیوتر698عین الهجواد صادقی لویه2980

1379/01/22کاربرد کامپیوتر26163علی محمدنیره صمدیان2981

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15049ترابمونا صیادی2982

1384/06/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر678طوفانیافسانه صالحی نژاد2983

1385/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر14735مجیدسیدمرتضی صدقی اسکوئی2984

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9566امنیتحمیدرضا صدوقی اصل2985

1378/03/17کاربرد کامپیوتر12609سیدمحمدجوادمهتا صدرالسادات2986

1383/11/18کامپیوتر2034محمدمهدیسپیده صالح فرد2987

1384/04/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر14341مصطفیاعظم صادقی مالواجردی2988

1383/06/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6087جهانگیرشقایق صادقی2989

1390/10/15نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر14282021محسنطالیه صدرالسادات2990

1389/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10037659محمدنرگس ضیائی2991

1382/04/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر5204رامینرامبد طاعتی2992

1379/02/06کامپیوتر1452علی اکبرسهیال طاهری زاده2993

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1921قاریاقدیژاله طهماسبی2994

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر29256سیدمحمدمعصومه السادات طباطبائی نیا2995

1390/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12727172علیشیما طالعی2996

1380/06/31کاربرد کامپیوتر9044حجت الهژیال طهماسبی2997

1381/02/09کاربرد کامپیوتر22148علیلیلی طالب لو2998

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11615788علیهنگامه طاهری2999

1385/04/19علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر16328عبداهللشبنم ظرافت انگیز لنگرودی3000

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2183فریدونسارا عباسی3001

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9748محمدحمیده عبداللهی سوهانکی3002

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر299محمدکاظمانسیه عاملی شالی3003

1387/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6739سیاوشساالر عمرانی3004

1389/02/21کامپیوتر12271977احمدمحمد عبداللهی خامنه3005

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6172حسینامیر عباسقلی خان3006

1389/06/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12164518اکبرمحسن عابدی باداشیانی3007

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10741احمدفاطمه عصاری نژاد3008

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر44988سلمانسمیرا عسگری مورچه خورتی3009

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر91اردشیرافروز عسکرنیا3010

1387/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5963حمیدعلی عجمی3011

1389/06/27کامپیوتر921128274حسینعلی عطار3012

1390/05/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6301یوسفداود عاشوری پسکوهانی3013

1381/05/30کامپیوتر4861ابراهیمصفا عسگری3014

1380/10/23کامپیوتر30798رضالیال عسکری کچوسنگی3015

1390/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر13053523عبداهللمسعود عبداللهی دامغانی3016

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2377مالکعباس عباسی قره شیران3017

1381/06/30کامپیوتر956علیشادی علی حسینی3018

1384/06/23علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر942علی اکبرصادق عرفانی3019

1385/06/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر543علی اکبررضا علیشاهی قلعه جوق3020



1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12472913صادقفائزه علینقی3021

1386/04/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر14اسمعلیحبیب عباسی3022

1381/06/30کاربرد کامپیوتر6081علی اکبرحمید علیخانی3023

1390/01/25 کامپیوتر11957328محمدرضافاطمه علی اکبرلو3024

1385/06/09 کامپیوتر13082مجیدحمید عباسی صابر3025

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر560وزیرپاشا عباسی3026

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13077شیرزادبهاره عامری فردنصراندی3027

1381/05/12کاربرد کامپیوتر11390سیدرحمت الهفهیمه السادات علی عظیمی3028

1381/05/08کاربرد کامپیوتر382علیرضافریبا عیوضی3029

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13302ایوبفاطمه عزیزی3030

1389/06/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12311847اسماعیلآرمین عباسی3031

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11407476علیمژگان عبیری3032

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4486محمدیوسفطاهره عسگری3033

1383/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2854محمودمریم عسگری3034

1384/03/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2990عیسیاعظم عبداللهی3035

1377/04/30کاربرد کامپیوتر369منصورعلیرضا عبادی3036

1390/04/11نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12461504رضاحمید عبدالوند3037

1385/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2568ناصرآزاده عدالت دوست3038

1385/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8901محمودمینا عباسی3039

1384/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1595داودمینا علوی زاده3040

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10439سیدجاللسیده راحله علوی3041

1387/06/26علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10687اسماعیلالناز عبداللهی امانی3042

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر26997حسننرگس علیزاده3043

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر31354فرخسپیده علیزاده3044

1389/08/11کامپیوتر49068مولودمحمد عبدی نژاد3045

1390/10/05علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13576410علی اکبرعاطفه عبدلی اباتری3046

1389/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر26566مصطفیمحبوبه عباسی3047

1390/10/10علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر18665مهدیمجتبی عظیمی3048

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر19401احمدناهید غالمی3049

1388/06/17علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر33447خسرومحمدعلی غنی زاده3050

1384/05/22کامپیوتر967علی اکبرمهناز غنی نظری3051

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1139احمدیاسمن غالمی3052

1390/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11918098اسمعیلمجتبی غفوری منش3053

1390/07/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11999985محمدسحر غفوری3054

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2220022838محمدعلیفاطمه غفاری3055

1382/11/30کامپیوتر2434محمدفاطمه غفاری3056

1384/02/11علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر458محمدمنصورسمیه فالح تفتی3057

1381/06/30کاربرد کامپیوتر1713محمدعلینسرین فالح ینگجه3058

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11693363سیدمنافعلیاءسادات فیروزآبادی3059

1385/03/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5535عباسبهناز فهیمی3060

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر373علیرضاسهیال فدائی وند3061

1388/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر27871ناصرفاطمه فراشه3062



1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4108سیدغالمحسینالهه سادات فاضلی فرد3063

1389/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر50291سیدطاهرسیده الهام فالحی ماسوله3064

1383/11/30کامپیوتر19130مسعودپدیده فرهادی اسکی3065

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر26130اکبرسمانه فوالدیان طرقی3066

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11111161مجیدمحمد وحید فروغی نیا3067

1391/12/08علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15864حسینافرا فاطمی3068

1390/11/12نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر52578محمودفرهنگ فاضلی3069

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر21621امیرمحمدحامد فتاحی3070

1385/11/30کامپیوتر836علیرضا فخاری سالم3071

1381/10/10کامپیوتر2221قدرت الهاحمدرضا فیروزی3072

1380/05/30کاربرد کامپیوتر478عبدالرضاامیرهمایون فروزان فر3073

1384/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6502جبارپیمان فتح اللهی3074

1381/06/01کاربرد کامپیوتر214حسنغالمرضا فریدون پور3075

1381/06/30کاربرد کامپیوتر10139عین الهآنالی فخرالدینی اقدم3076

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6667محمدشیماء فرخ شاد3077

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر550غالمعلیسولماز فاتحی3078

1380/12/23کاربرد کامپیوتر8522مرتضیشهاب الدین فرح بخش3079

1390/02/29نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر38063صفرعلیحسن قربانی امیر3080

1389/06/09کامپیوتر12281441ابوالفضلمحمد امید قائمی3081

1388/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12049301سعیدسحر قاضی خوانساری3082

1381/05/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر7485محمودالهام قربانی دوالبی3083

1389/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11780045مهدیبهنام قدسی3084

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7136اصغرنرگس قاسمی3085

1383/11/30کامپیوتر700ناصررضوان قاسمی تودشکی3086

1390/07/01نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12341533بیژنعلیرضا قره شیرازی3087

1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر440122139فریدونمریم قندچی طهرانی3088

1379/04/30کامپیوتر31767احمدآزاده قندریز3089

1383/06/27علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7812علی اکبرسوده قاری3090

1379/03/09نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر3562عباسمرجان قاسمی صیادی3091

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4551احمدالهه قزوینی3092

1382/04/30کاربرد کامپیوتر43023محمداعظم قهرمانی3093

1378/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر95811ابوالقاسمسمیرا قاسمی3094

1390/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13195395احمدفائزه قربانخانی3095

1384/04/31کامپیوتر3142محمودعاطفه قاسمی کجانی3096

1384/11/10کامپیوتر2891سیدفریدنیوشا قائمی3097

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2953حسنآویده قوامیان3098

1390/06/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر14056موسی رضاعلیرضا قربانی3099

1384/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر8976علیمحمد قاسمی نسب3100

1387/10/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6368مصیبمجید کیکاوسی3101

1381/11/30کامپیوتر6738حمیدشادی کفاشان فاروجی3102

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7428فرهادوحید کردی3103

1391/04/04علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13688995حسینمریم کاشانی3104



1383/04/31کاربرد کامپیوتر2984بهمنآرش کریمی 3105

1390/04/30کامپیوتر12584258اکبرابوالفضل کمیجانی بزچلوئی3106

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر27180احمدشادی کیان فر3107

1386/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر757اکبرمرجان کریم3108

1380/06/06کاربرد کامپیوتر3025الکسانادنا کازاریان تبریزی3109

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2262جوادندا کامیاب مهر3110

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8172عبدالهصالحه کدخدازادعطار3111

1380/06/31کاربرد کامپیوتر1113ابراهیملیال کاویانی3112

1387/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر30667غالمحسینفائزه کاظمی3113

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر22914باقرمحبوبه کریمی کیاسرائی3114

1390/04/07کامپیوتر12062197باقرفائزه کیا3115

1381/04/30کاربرد کامپیوتر3704داودعلیالهام کالنتری3116

1380/01/20کاربرد کامپیوتر10925مسعودعلیرضا کشاورزی3117

1385/11/30کامپیوتر12724حبیب الهحمید کرمی3118

1385/11/30کامپیوتر52158مصطفیمحمدرضا کلهر3119

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر34641ناصرگلناز کاظمی3120

1384/03/23علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر542خسروآرزو کروریان3121

1392/06/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر13912801محمدمحمداحسان کهندل3122

1391/04/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12175171احمدمحمدکاظم رحیمی3123

1390/12/03علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10092749عباسآیه کنعانی3124

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10قربانعلیفاطمه کالنتری3125

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر431بهزادریحانه کیاکجوری3126

1385/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر563هدایت الهمحمدکاظم نحوی3127

1385/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر22غالمرضافاطمه زهرا کارگردامغانی3128

1379/12/22کاربرد کامپیوتر33504غضنفرمهناز کریمی3129

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5028احمدمسعود کریم3130

1389/06/31کامپیوتر45138عزیزاهللامیر کریمی باالن3131

1379/12/11کاربرد کامپیوتر2716خلیلبنفشه گلبازجدی3132

1386/06/29علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر83208259ناصرزهرا گلستانی3133

1381/01/22کاربرد کامپیوتر4غالمحسینعلی گودرزی3134

1382/04/30کامپیوتر1136سعیدشکوفه گلرخی کلیمی3135

1385/11/30کامپیوتر5419حسنپیام گیالن پور3136

1381/11/30کامپیوتر4112عباسمهرداد گروسی3137

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر89448بهمنسحر گودرزی راد3138

1388/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر38639کریممهناز گل کیا3139

1389/12/08علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر109370علی اکبرامیر گیلک3140

1383/09/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8888کرم مریم گودرزی3141

1389/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر38048مسعودفاطمه گالبی3142

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10974احتشامیاسمن لطیفی3143

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر19089محمدصدیقآرزو لطافت3144

1384/10/15علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7103حضرتقلیالهام لطفی قله زو3145

1384/11/30کاربرد کامپیوتر12005محمدرسا لطفی کامران3146



1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2588کیومرثطناز لطفی3147

1389/11/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12169277رحیممحمد الری3148

1388/02/22علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر54محمودعلیرضا لطیفی3149

1391/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2196عین الهمحسن نظری3150

1383/10/20کامپیوتر3029محمدوحید نصراللهی هنده خاله3151

1386/04/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4190هوشنگنریمان نرثی3152

1378/12/05کاربرد کامپیوتر1450محمدناظم بکائی3153

1384/05/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12403رضامرضیه نیکجه فراهانی3154

1381/05/30کامپیوتر940پرویزعادله نورمحمدی3155

1382/11/30کامپیوتر6678مرتضیزهرا نیکوخومفرد3156

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر227ناصرمریم نیکوکار3157

1391/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر23089غالمحسینمریم نوری3158

1389/06/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12518425رحمت الهلیال نوبخت3159

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15947نعمت الهفاطمه نعمت زاده3160

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر34744حسینمریم ناصری همدانی3161

1391/03/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13535862مجیدپوریا نیک نژاد3162

1384/07/09علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6803عسگراسماعیل نعمتی داشبالغ3163

1391/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11103884نقیمجتبی نورزاده3164

1390/06/22علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11770309ابوالفضلعلی نوید3165

1384/04/04کامپیوتر15875مرشدعلیسمیه نورمحمدی غفار3166

1386/06/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2758بهروزسمانه نقی خانی3167

1380/03/09کاربرد کامپیوتر14564غالمرضامریم نویدی3168

1384/11/30کامپیوتر4069سیدحسنفاطمه سادات نوربخش3169

1384/04/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر515علیشیما نیکسار3170

1389/11/30کامپیوتر17219سیدنعمت الهسیده زهره نعمت الهی3171

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر27501حیدرزینب نبیئی قهرودی3172

1390/06/31معماری2122741082کیومرثآنیا نجفی3173

1386/06/26علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر24840عباسفاطمه نعیمی میاندشتی3174

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7424منوچهرمریم نصیرزاده3175

1392/05/01نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر12734101امیرسعیدامیرکیوان نیازمند3176

1391/05/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر13478192سیدضیاءالدینشیرین السادات نقوی3177

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8خسروشبنم نیک راه3178

1384/06/01نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر7533محمدعلیعلی نادی دخت آهاری3179

1379/06/31کاربرد کامپیوتر890محمدناهید ناصری جله کران3180

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15254سعیدمریم ناسخی مقدم3181

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8297جلیلفرزانه نظری3182

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر5369علی اکبرالهام نیک رو3183

1391/05/16علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر15173پنجعلیامیررضا نیکان مقراضه3184

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2330محمدرضامریم نیک جاه3185

1378/11/30کاربرد کامپیوتر23826شهابوحیدرضا نادری3186

1387/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر293قربانعلیحمید نظری3187

1385/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر10000حسنمحمد نصراللهی3188



1390/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر13376071عباسامیر نادی3189

1380/06/30کاربرد کامپیوتر20679کمالرابعه نورعلیان3190

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر20678جاللهانیه نجات3191

1380/06/30کاربرد کامپیوتر5523محمدعلیعبدالعلی نعمتی3192

1389/12/05علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1185عبدالعباسرضا نصیبی3193

1389/11/16نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر11813296یونسساحل وردستیان آذری3194

1384/04/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12979حسینفاطمه وثوقی3195

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11154عبداهللسعیده وحیدی3196

1380/06/30کاربرد کامپیوتر10471ژرژآرلت وارطومیان3197

1385/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8087علیرضامهرناز والفی3198

1383/11/30کامپیوتر4735اصغرزهره وحیدی3199

1391/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2143صفرعلیشهره ولی زاده3200

1383/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2730میناسآنی واهرامیان3201

1377/04/30کاربرد کامپیوتر1041اسدالهداریوش وارسته کچالمی3202

1389/04/30کامپیوتر10063714حسیننرجس هوشمند3203

1390/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12015733محی الدینشبنم هاشمی زاده نائینی3204

1390/06/31علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر12116947عباسنیره هاشمی3205

1391/05/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1740406631سیدعنایت الهسیده فیروزه هویدامرعشی3206

1388/12/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر48341محمدمرادراهله همایون فر3207

1386/06/28علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر16634مهدیرقیه هژبری3208

1389/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر11020903نعمت الهفاطمه هاشمی گلشن آبادی3209

1383/03/18علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9445علی اصغرمنصوره هدیه لو3210

1388/10/21علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1677محمدرضامحسن هنرجو3211

1390/04/18نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر13740059نادرآرزو هریک دیزجی3212

1381/11/30کاربرد کامپیوتر17734احمدالهام هاشمی بهرمان3213

1391/05/16علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2699سیدجمالشادی هاشمی3214

1382/04/28کاربرد کامپیوتر4394محمدحسینسانیا هوبه افزا3215

1383/04/13کاربرد کامپیوتر7358مهدیمحمدرضا همتی3216

1382/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2569احمدسمیرا یارمحمدی3217

1386/10/06علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1827حسنمریم یاوری3218

1386/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1054شهبازمریم یوسفی3219

1390/04/31تربیت بدنی12532029ایرجشهرزاد اسمعیلی3220

1391/02/10تربیت بدنی12892432سعیدرعنا آشوغ3221

1389/05/12تربیت بدنی926علیرسول امام دوست3222

1390/07/01تربیت بدنی12863734شهراممریم امامی3223

1387/11/30مربیگری-تربیت بدنی15720غالمرضامسعود اسکندری3224

1389/04/31تربیت بدنی4638کریمعلی اهرابی3225

1386/11/30مربیگری-تربیت بدنی18غنیمتمعصومه اسدی بیرق3226

1390/11/30تربیت بدنی273پرویزامیرحسین ارشدی قالی باف3227

1390/04/31تربیت بدنی1117علیمسعود امیرجانی3228

1388/06/14مربیگری-تربیت بدنی28720قاسمعلیزهرا الیاسی3229

1386/12/16مربیگری-تربیت بدنی3320139037نعمت الهشهناز به آئین3230



1390/12/21تربیت بدنی13806556منوچهرامیرحسین بهمنی3231

1391/02/03تربیت بدنی14939576غالمرضارکسانه تارین3232

1386/11/30مربیگری-تربیت بدنی28481ولی الهمجید جعفری3233

1389/11/30تربیت بدنی3399هاشمابراهیم ترک خیرآبادی3234

1389/06/24تربیت بدنی12021504عباسمحمد تاجیک3235

1386/11/30مربیگری-تربیت بدنی15950عنایتمحمدرضا جلیلی جیرندهی3236

1386/11/30مربیگری-تربیت بدنی28513محمدباقرحمیده جعفری نیارکی3237

1388/04/30مربیگری-تربیت بدنی7836حسنلیال جوان فردکلیانی3238

1390/01/28تربیت بدنی47محمدحسنرویا حنیفی3239

1388/04/31مربیگری-تربیت بدنی27019تقیرزیتا حاتمی کلشتری3240

1390/06/17تربیت بدنی10499261محمودمسعود حسینی قهی3241

1390/11/30تربیت بدنی480207976قاسمعلیمسعود حبیبی3242

1389/11/30تربیت بدنی11079721نعمت الهنوید حسنی خوشبخت3243

1387/02/07مربیگری-تربیت بدنی1812محمودخاطره حبیبی شفیعی3244

1389/11/30تربیت بدنی2037حسینمحمد خوش نظر3245

1387/09/17مربیگری-تربیت بدنی2967عباسزهرا دشتی خویدکی3246

1389/06/30تربیت بدنی10365753محمدناصرعلیرضا دبیری3247

1388/11/30تربیت بدنی4310081071فتح الهآرمین دارابی3248

1387/09/03مربیگری-تربیت بدنی28743حسینفاطمه رضائی3249

1387/04/31مربیگری-تربیت بدنی17851مسعودسینا روائی3250

1386/06/01مربیگری-تربیت بدنی13169حسیننرگس رضائی نسب3251

1386/04/31مربیگری-تربیت بدنی15816حسینعلیندا رحمانی3252

1390/02/30تربیت بدنی22794حجتندا رجبی تکاسی3253

1391/11/02تربیت بدنی578عیسیموسی رنجبرکوچکسرائی3254

1391/04/31مربیگری-تربیت بدنی48502محسنالهه رضائی پورفرد3255

1385/11/30مربیگری-تربیت بدنی8699مرتضیژیال روحانی3256

1389/10/15تربیت بدنی11405015مجیدزهرا رضائی3257

1389/05/12تربیت بدنی11372امیرحسینمسلم زنگنه3258

1389/06/18تربیت بدنی3191درویشمحسن زمانی3259

1387/04/31مربیگری-تربیت بدنی2209مهرعلیسمیرا سیفی3260

1386/04/31مربیگری-تربیت بدنی1618یدالهمونا سوهانی3261

1387/11/30مربیگری-تربیت بدنی7632حسنرویا سلطان بگلو3262

1389/11/30تربیت بدنی79673211محمدفاطمه شمس3263

1386/04/31مربیگری-تربیت بدنی13417مختاریاسمن شمشکی3264

1386/04/31مربیگری-تربیت بدنی9689صحابعلیزینب شاهگلدی3265

1390/07/01تربیت بدنی13341571فرهادشیرین شادی مزدقانی3266

1386/04/31مربیگری-تربیت بدنی1482عباسشیما شاهوند3267

1390/03/19تربیت بدنی11123338احمدصابر تتارچه3268

1389/12/19تربیت بدنی13254030علی اکبرفرشاد صادقی3269

1391/04/31تربیت بدنی1896داوددامون صادقی شاپورآبادی3270

1387/11/13مربیگری-تربیت بدنی864احمدنفیسه صالحی3271

1390/06/30تربیت بدنی12904831علیرضارضا صادق پرور3272



1386/04/31مربیگری-تربیت بدنی40350محمدعلیلیال صمدی3273

1389/11/30تربیت بدنی11231033علیمژده طاهرلو3274

1390/05/31تربیت بدنی23199احمدکامران عاشوری طالمی3275

1391/03/30تربیت بدنی12070548رضاهومن علی محمدی3276

1385/06/31مربیگری-تربیت بدنی3133ابوالقاسممونا عبدالعلی3277

1390/11/30تربیت بدنی2790003262خیرالهفرشاد عزت زاده3278

1385/11/30مربیگری-تربیت بدنی6695ناصرزهرا عابدزاده3279

1387/06/29مربیگری-تربیت بدنی4634براتفرزاد عبداللهی بریس3280

1386/11/30مربیگری-تربیت بدنی34751رضاافشین غضنفری3281

1386/03/05مربیگری-تربیت بدنی8571صادقمعصومه فدائی3282

1389/04/29مربیگری-تربیت بدنی2455محمدمرجانه فرمهینی فراهانی3283

1390/04/28تربیت بدنی13142488احمدکتایون قاقزانی3284

1389/06/30تربیت بدنی110960محمدحسنفرزین قلیچ خانی3285

1389/11/30تربیت بدنی6861احمدمریم قانونی مقدم3286

1389/11/30تربیت بدنی11370191خدادادمحسن قربانی3287

1386/12/08مربیگری-تربیت بدنی10136اسمعیلسمیرا قلی نژادبوساری3288

1387/11/30مربیگری-تربیت بدنی7586نادرمجتبی کریم نژادآذرهاوستین3289

1390/10/17تربیت بدنی310002801یوسفمحبوبه کلهر3290

1389/06/29تربیت بدنی11443340مجیدمهرنوش کمالی خامنه3291

1387/04/31مربیگری-تربیت بدنی32640سیدعبدالکریمسیده ترانه کیانی هندی3292

1390/03/30تربیت بدنی11040947جعفرسمانه گوهریان لطف3293

1385/06/31مربیگری-تربیت بدنی2056محمدرضازهره مشرقی آذر3294

1390/04/16تربیت بدنی11561432محمدرضاسارا مختاری پور3295

1386/06/31مربیگری-تربیت بدنی1مظفرعلیزهرا مظفری3296

1390/11/30تربیت بدنی11733934علی اکبریاشار مالعباسی3297

1391/06/25تربیت بدنی151252971غالمرضاحسین مالپور3298

1389/04/31تربیت بدنی32989حیدرعلیمهدی ملک تبار3299

1389/12/03تربیت بدنی10820371علی باالاحسان محمدقلی پور3300

1386/11/30مربیگری-تربیت بدنی12311مهدیمحمد مصالح3301

1387/11/06مربیگری-تربیت بدنی410بهروزبهناز محمودی3302

1390/11/30تربیت بدنی310039274عبدالکریمعلیرضا مرادی3303

1390/04/31تربیت بدنی13381237سیدعلی اصغرفرنازسادات میرکاظمی3304

1390/11/30تربیت بدنی1960099868عیسینازنین مهدی کرتالئی3305

1387/11/30مربیگری-تربیت بدنی4944محرممعصومه میرزالی3306

1391/06/28تربیت بدنی2215محمدحسینامیرحسین محمدی3307

1390/07/30تربیت بدنی29383سیدعلیسیداحمد میرسعیدی3308

1389/11/30تربیت بدنی440071070آقاالرمهسا نوربخش3309

1386/06/31مربیگری-تربیت بدنی41205حسینمهدیه نوبختی3310

1387/04/31مربیگری-تربیت بدنی4079مرتضی علیمریم نجف زاده اوچقاز3311

1389/11/30تربیت بدنی83875301اسمعیلداود نباتی3312

1387/04/31مربیگری-تربیت بدنی9182مهدیملیحه نسل عزیز3313

1387/04/15مربیگری-تربیت بدنی3654شمسعلیجمیله ولدخانی3314



1388/11/30تربیت بدنی11252995احمدیاشا واحدی3315

1390/11/30تربیت بدنی11824719اسمعیلالهام یعقوبی کیانی3316

جنت آباد
1384/06/30علمی کاربردی حسابداری7081حسنمینا احمدی3317

1385/04/22نقشه کشی عمومی6326محمدرضازهرا آقائی3318

1384/07/30علمی کاربردی حسابداری522نعمت الهنرگس امری3319

1385/06/30نقشه کشی معماری24178علیسپیده باقری3320

1385/06/30نقشه کشی معماری17198حبیب الهنوشین بیگی3321

1384/11/30کامپیوتر16803عبدالحسینشیوا پورجوال3322

1385/06/30نقشه کشی معماری8424حسینزهرا حسین آبادی3323

1385/04/29نقشه کشی عمومی1234علی محمدلیال خدادی3324

1384/11/30کامپیوتر21713محمدآقامعصومه صداقت3325

1385/06/30نقشه کشی معماری29956حسنالهام قاسمی3326

1385/06/30تربیت بدنی21838میرشهادتهدی موسوی3327

1385/06/30نقشه کشی معماری35101محمدباقرفرزانه ذوالفقاری3328

1384/06/30نقشه کشی معماری26614علیریحانه کیوان3329

1384/06/30علمی کاربردی حسابداری20205ناصرمریم مجدی3330

1384/06/30علمی کاربردی حسابداری5558اسمعیلوحیده نصیری اسفندآبادی3331

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری27331مهدیسمیه ناظری3332

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری5988غالم عباسنسرین ولی نژاد3333

1384/06/30علمی کاربردی حسابداری961عباسمریم یوسفیان3334

1384/06/30علمی کاربردی حسابداری20845اکبرنرگس کرامت خواه3335

1384/11/30علمی کاربردی حسابداری15502ابوالقاسممرضیه غرقی3336

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری11293عزیزاهللسمانه علیاری اقدم تیل3337

1384/06/30علمی کاربردی حسابداری13695علی اکبرالهه چنکی3338

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری31624غالمحسینمریم عرب3339

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری23444احمدسمانه ملک لی3340

1384/11/30حسابداری بازرگانی16416کامرانسمیه امیریزدانی3341

1384/07/24علمی کاربردی حسابداری1527شکرالهشیوا تقی رضوانی3342

1385/08/12علمی کاربردی حسابداری57474سیدداودمنیره السادات حسینی حسین آبادی3343

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری1266عباسصدیقه حاجی سلیمی3344

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری86860امیرهانیه حاجی طاهری3345

1384/11/30علمی کاربردی حسابداری33621عبدالحسینالناز زارع گاریزی3346

1384/06/30علمی کاربردی حسابداری45823ایرجنسرین شاه میری3347

1385/06/30علمی کاربردی حسابداری93355سیدمصطفیحمیده سادات صالحی3348

مصوب
1380/07/15نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر6308عباسآژند اردوخانی3349

1384/11/01حسابداری بازرگانی1353نجفعلیشمسی اکبری3350

1385/03/30کامپیوتر4499حسنشیرین احمدی3351

1380/11/30کامپیوتر41049احمدمونا ابراهیمی یزدی3352

1379/06/27کامپیوتر8106محمدحسیناعظم آذرآئین3353



1380/02/29نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر13219عبدالهشیوا آریاپور3354

1380/04/31کاربرد کامپیوتر22213علیرقیه اسکندری زرین3355

1380/11/30کامپیوتر11062ایرجهیوا باتمانی3356

1385/10/29کاربرد کامپیوتر4571هادیزهرا بیگ محمدی3357

1381/11/30حسابداری بازرگانی2059صفرعلیمرجان تات3358

1385/11/30حسابداری4سلیمانمریم جعفری3359

1385/11/30حسابداری10180محمودسهیال جوقینی3360

1384/04/30حسابداری7260ابوالفضلفاطمه جنگروی3361

1384/12/23حسابداری7903علیسمانه جواهری3362

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7140رمضانفاطمه حقیقت رهورد3363

1384/11/30حسابداری664سیدعباسسیما حقی نوری3364

1384/11/30حسابداری979مرتضیکمیال حاجی جعفری3365

1383/06/30کامپیوتر6743عزت الهمینا حیدرعلی3366

1385/06/30کامپیوتر10922محمدسمیرا خان جانی3367

1383/11/30حسابداری بازرگانی17447فضل اهللنیلوفر خاشعی3368

1383/02/09معماری1140محمدزکینرجس خوشنویس3369

1382/11/30حسابداری بازرگانی14671فرج اهللسمیه درویش3370

1385/03/30کامپیوتر1729علیمرضیه دهقان نیری3371

1380/09/22کامپیوتر35476مرادعلیزهرا درویش متولی3372

1382/04/30معماری236محمدامینآزاده ریاحی3373

1383/10/19حسابداری بازرگانی467بهروزمریم سلوتی3374

1379/09/26کاربرد کامپیوتر16جعفرفلورا رامین3375

1384/04/30حسابداری17703رضانیلوفر سلیمی3376

1381/04/30کاربرد کامپیوتر2871رحمانپرستو سلیمانی روشناوند3377

1384/06/31کامپیوتر5845سیدمرتضیسیده زینب زیبائی3378

1384/11/30کامپیوتر70عباسفاطمه زارع زردینی3379

1384/03/10علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8824محمدعلیمریم سادات3380

1382/11/30حسابداری1619اکبرشیدا سعادی3381

1384/11/20نقشه کشی معماری1100یعقوبسمیه شهبالی گرگری3382

1384/11/30حسابداری10746غالمحسنسمیرا شاهین ساریخانی3383

1380/04/30کامپیوتر2838عزیزاهللاعظم شادمان3384

1384/11/30کاربرد کامپیوتر5642قربانعلیانسیه شعاع داودلی3385

1384/11/30حسابداری338حسنسپیده صفرپور3386

1380/08/30کاربرد کامپیوتر1332عباسمریم صانعی نژاد3387

1382/03/26کاربرد کامپیوتر5050سروش شهرزاد صادقی نائینی3388

1382/06/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر2623حمزه علیزهرا صالحی گل3389

1378/11/30کاربرد کامپیوتر28351محمدعلیفریده ضیائی3390

1384/11/30حسابداری321صفرعلیمنیر طاهری ابهر3391

1385/03/24کامپیوتر8005محمدصادقسمیه علی پور3392

1383/06/30کامپیوتر16553تقیسمیرا عباسی3393

1382/04/30حسابداری20535مصطفیمریم عباسی3394

1383/11/30کامپیوتر23057قنبرزهرا عسکری پیر بلوطی3395



1384/09/25حسابداری14263غالمرضایاسمن غالمی3396

1386/04/20علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر1992رضاشیدا غالمشاهی3397

1384/04/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر5620محمدندا غالمی موگویی3398

1385/01/16حسابداری32اسفندیارشهال فرامرزی3399

1381/06/10معماری388بهرامراهله قاسمی سامانی3400

1381/04/31نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر855رضاالهه قاسمی3401

1383/10/08کامپیوتر3817سیدفخرالدینسیده لیال کیائی3402

1379/11/30کامپیوتر29472حسنندا کوهپائی3403

1381/02/12کاربرد کامپیوتر18180علی جانربابه کشکولی3404

1380/04/29حسابداری69359865رمضانآزاده کیاپور3405

1380/06/31کاربرد کامپیوتر35984علی اصغرلیال کاظمی3406

1385/06/29کامپیوتر4062جعفرملیحه کمانی3407

1382/11/30کاربرد کامپیوتر5نظامعلیزهرا گودرزی3408

1378/06/04کاربرد کامپیوتر5061فرج الهمحبوبه گودرزی3409

1384/09/23حسابداری بازرگانی2301احسانسمیه موسوی3410

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر7311جعفرپریسا معمار3411

1383/06/20حسابداری بازرگانی33810براتعلیحمیده مرادی3412

1384/11/03حسابداری29680رضامنصوره محمدحسن زاده3413

1385/11/30حسابداری1992غالمرضاشکیال مقدسیان مشهدی3414

1383/06/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2477محمدرشیدرقیه محمدی چنبلو3415

1383/11/30حسابداری2269محمدتقیبهناز مطاع3416

1380/04/31حسابداری23527اروریکآرپی مائیلیان3417

1383/03/11کامپیوتر247احمدفاطمه نیکوئی3418

1381/11/30حسابداری بازرگانی660جانعلیفاطمه نقوی3419

1384/11/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر3836عباسشیوا وشکینی3420

1382/04/25حسابداری بازرگانی3550تقیشهرزاد وحیدی3421

1382/03/20حسابداری38346محمدآسیه وطن نژاد3422

1385/03/21کامپیوتر4234محمدولیراضیه هوشیاری3423

1379/07/15حسابداری73داودآرزو همت زاده3424

1384/11/30کامپیوتر334سیف الهمریم هادی برزندیق3425

1384/11/30کاربرد کامپیوتر698علیمعصومه یعقوبی بشلی3426

1382/02/30حسابداری بازرگانی2357کاظممحبوبه یوسف زاده پیشه وری3427

1384/11/30کامپیوتر6حیدرعلیجمیله یوسفی3428

1380/04/31کاربرد کامپیوتر1186کیوانمریم یاسریان3429

1385/06/31نقشه کشی وطراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی3243داودیاشار امین ترابی3430

1384/02/21نقشه کشی عمومی16049سلمانمهدی الهیاری3431

1381/11/30کامپیوتر2255شمس علیحسین اسمعلی3432

1378/07/29کاربرد کامپیوتر208ایرجپوریا اسکندری3433

1383/04/30حسابداری بازرگانی11قنبرعلیحبیب آزمون3434

1382/04/30حسابداری621محمدعلیابوالقاسم اسفندیاری کالئی3435

1385/05/30حسابداری بازرگانی611سیدمحمدسعیدسیدمرتضی بهشتی3436

1384/06/30نقشه کشی معماری26104فیروزحسین بال افکن3437



1378/11/30کاربرد کامپیوتر887محمدجعفربابک بهرامی3438

1382/02/25کامپیوتر30195مهدییاسر برومند3439

1385/02/03نقشه کشی وطراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی565اصغریوسف بیاتی خلوزینی3440

1383/10/24علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر8912عباسعلی باقری ساری3441

1384/09/27علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر9نورخداحسن جلیلوند3442

1378/11/30کاربرد کامپیوتر855عبدالحمیدرضا چلبی3443

1382/06/30کامپیوتر7945حسینمیثم چهارراهی3444

1378/03/02کاربرد کامپیوتر3451فرج اهللمحمدرضا حیدرقشقائی3445

1382/11/30حسابداری بازرگانی235حسنمهدی حیدرپورخسرویه3446

1384/11/30حسابداری9614علی اکبرمجید حیدری3447

1381/11/30حسابداری بازرگانی2444ناصرمهدی حیدری3448

1385/04/31کامپیوتر31647حمدالهمهدی حسنلو3449

1381/11/30حسابداری بازرگانی4229محمدرضامهران حسنی3450

1384/04/30علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر4460حسینآرش خلعتبری3451

1383/06/25علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر2احمدسعید خسروی3452

1385/11/30نقشه کشی وطراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی26480فالمرزمهدی خوربنده3453

1379/03/01کاربرد کامپیوتر85محمدسعید خرمی نیا3454

1383/04/30نقشه کشی عمومی2535محمدرضاحمیدرضا دانائی کوشک قاضی3455

1384/07/09نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر9061حسنداود دمرچیلو3456

1385/04/31نقشه کشی عمومی2460ابراهیممصطفی ذبیحی ثمرین3457

1383/11/30حسابداری بازرگانی3965ولی الهعلی رضائی3458

1384/06/30کاربرد کامپیوتر5297مهدیامیراحمد رئوف3459

1382/12/17حسابداری بازرگانی2333محمدرضااحسان رحیمیان3460

1384/06/27حسابداری بازرگانی7479محمدمجید ریاضت3461

1382/11/30کامپیوتر20973محمدمیثم میرزائی جمکرانی3462

1381/04/30کاربرد کامپیوتر652حسینعلیرضا رمضانی فرد3463

1380/11/30کاربرد کامپیوتر187زرعلیمهرداد سلیمانی3464

1382/11/30حسابداری بازرگانی730علیمهدی سبحانی3465

1381/11/30حسابداری2764حبیب الهاحمد سریانی3466

1381/11/30کاربرد کامپیوتر9450امیرمهدیامیرحسین سیاح آذربایجانی3467

1384/04/30حسابداری بازرگانی17499علی اکبرمجید شیرازی3468

1386/03/01حسابداری14829محمدعلی شریعتی3469

1378/11/30کاربرد کامپیوتر2827نوروزعلیعلیرضا شهبازی3470

1386/06/20حسابداری4702باب الهعبدالحمیدصبوری3471

1378/11/30کاربرد کامپیوتر485محمودمحمدرضا طالبی3472

1382/04/30نرم افزارکامپیوتر-کامپیوتر255قاسمعلیایمان علی پور کاسگری3473

1382/04/30کاربرد کامپیوتر27287یدالهمحمدحسین عمادی اله یاری3474

1382/11/30حسابداری بازرگانی10744نعمت الهسعید علی احمدی3475

1379/11/30حسابداری5173اصغرحسن عظیمی3476

1385/06/22حسابداری5695اسمعیلکوروش قادرنیا3477

1383/06/30نقشه کشی معماری3365محمدرضاپوریا کودرزیان3478

1381/06/31معماری1918حسینمجید کالته میمری3479



1384/06/05نقشه کشی عمومی3684بایرامعلیپرویز کریمی3480

1380/04/30حسابداری423بهرامیوسف کاشی آرات نبی3481

1384/11/18کامپیوتر5245حسینپویا گویا3482

1382/04/30حسابداری بازرگانی3464میرعزت الهسیدمهدی میرصالحی ترکی3483

1385/11/30کامپیوتر4140مرتضیعبدالوهاب مردانشاهی3484

1382/06/30کامپیوتر228حسینافشین محمدخانی مطلق3485

1384/11/30حسابداری بازرگانی381452743محمدتقیحسین محمدیان اصفهانی3486

1384/11/30حسابداری13444علی اکبرمحمدرضا مستقیم زاده طراحی3487

1381/06/30حسابداری1751احمدعلی محمدزاده گله بان3488

1379/11/30کاربرد کامپیوتر8976کریم عباس مقصودی3489

1385/04/31حسابداری بازرگانی27349سیدمجتبیسیدعبدالحمید موسوی تکیه3490

1385/06/31نقشه کشی عمومی11588عسگرمحمود محمدی حاتم3491

1384/06/30نقشه کشی معماری4370سیدمهدیسیدمجید موسوی3492

1384/10/17حسابداری بازرگانی16047کاوسمسعود مسعودنیا3493

1384/06/30نقشه کشی معماری1681اکبرمسعود مح آبادی3494

1384/11/30نقشه کشی معماری6711صفربهنام محمدنژاد3495

1382/04/30کامپیوتر2869آقامعلیمحمدرضا نعمتی3496

1383/04/31حسابداری بازرگانی32علینادر نقوی3497

1383/06/22نقشه کشی معماری3012عزیزالهمهدی نیسانی پور3498

1382/04/30حسابداری بازرگانی5824اسدالهمحمد وجدی اسکوئی3499

1384/10/21نقشه کشی وطراحی صنعتی-نقشه کشی عمومی2438سعیدامین همدانی3500

کاردانی در رشته
1392/02/10مدیریت جهانگردی13394215حمیدساناز محمدی3501


