
 مدارک و اسناد  مترجمی
 
  به منظور جستجوی نام خود از کلیددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنید. 

 

 ـی ــام و نام خانوادگـــنـ
 الهام وفائی ساالرپور 

 اکرم پیري 
 محدثه کیاشمشکی 

 اکرم عابدي 
 آبادي النازالسادات هاشمی حفظ

 سروش رفیع زاده گیتی
 فاطمه شیخ االسالمی 
 حمیدرضا اسمعیلی 
 مسعود میر کمالی 
 معصومه حسن وند

 عالیه کناري 
 مینا اسمعیلی 

 بانان غاکرم رضایی با
 صدیقه بامداد فر 

 بادي فراهانیآ علیرضا داود 
 فردوس ابراهیمی خسمخی 

 علی منصوري نصفجی 
 مهدي خشامن 

 محسن محمد حسینی الالنی 
 نرگس خاتون کاهیدوند
 سیده محبوبه حسینی 

 مهدي اکبري 



 یال تقی پورنرگسی ل
 شاهین سیفی 
 مهرداد نخست 

 مریم حاجی زاده لیواري
 فاطمه زرین شجاع 
 علی مسیبی بستی 

 اعظم سفر زاده 
 علی اکبر تندري 

 بهاره یاري
 الهه خداوردي آشتیانی

 زینب پروندي 
 محترم غنی وند اصل 

 حسن پیرزاده 
 صفر مراد زاده 

 سارا دباغی ماسوله 
 بهاره اسمعیل پور

 سادات ابراهیمیانفاطمه 
 الهام السادات جعفري جشوقانی

 شیرین فرهمندي زرنقی
 رقیه توانایان فرد

 فاطمه شفیعی 
 شبنم سعادتی 
 سمیرا امینی 

 روح انگیز ملکی 
 سمانه نباتی 

 محمد صادقی ولوجردي
 نیلوفر آذرفرراد 



 کامران کریمی 
 مسعود استادي 

 شیما مریخی شهریور 
 مریم ابراهیمی 

 موسوي جورديمریم سادات 
 مهدخت اصغري گیوه چی

 الهام ابوحمزه 
 زهرا توشمالی 
 صدیقه کرمی 
 سمیه جهانیان 
 حمیده خیري 

 سید امیر سیدعلی روته
 حامد همدرسی 

 سعید غالمی دانائی 
 سمیه محمدي 

 میترا گلمحمدي مینا آباد
 مریم سلیمی 

 امه کلثوم غالمی
 مصطفی خزلی 

 سید علی امیدوار 
 آزاده میرزایی 
 فائزه یزدانی 

 محمد فصیحی 
 مهناز فالحی

 احسان امیرزاده ایرانی 
 مروارید صاحبان 
 محمد حرف شنو 



 لیال حبیبی مهرین آبادي
 ملیحه نوروزي 

 امیدکاظمی حسین آباد
 سمیرا بهمن آبادي 
 نرگس کریمی بخش 

 نیا  عظیمی امیر

 فرهادي  معصومه

 فراهانی  سربندي اکرم

 مهذبیه  زارع فرنوش

 پور وفائی هوشنگ امیر

 وکیلیان  طناز

 پوراقبالی  محبوبه

 شربیانی  بهجتی وحیده

 آسایش  سجاد

 عزیزي  مینا

 صادقی  لیال

 فراهانی جاللی رضا محمد

 موسوي معصومه

 محسنی  السادات  اکرم

 جمارانی هاشمی بنی سادات  حوریه

 ریحانه معصومی
 ثانی  غفاریان الهام

 آباد  حفظ نصیري ندا

 نیاء  صفرزاده  حمیده
 باالبندي  مسعود
 صدرائی  وحید
 رضائی تاج مرجان



 قمی  الماسی نفیسه
 اخالق خوش فریبا

 آباد  مستان مهدوي توحید
 نوروزي محمد

 میري  الکه نژاد  سید  سادات  مهري
 آورزمان  بطوئی ایمان

 افزون صالحی سادات  نعیمه

 آباد  قاسم ثانی قنبریان مجتبی

 حبیبی  زهرا

 مقدم  فراهانی زهره

 بده  حق مهدي

 حسن صوفی رضائی زهرا

 کاشی باف پارچه حسین

 ریحانی  فروغ رعنا

 طالئی حسین ندا

 عبادي  زهره

 افشان حدیثه

 پري سلطانی الهه

 قشالقی اصغریان سولماز

 شعبانی  ناهید

 وجدانی احمدي زهرا

 بهرامی بهاره
 زاده  علی سمیه
 زاده  حسین مرضیه
 باغی غره الهام

 سیفی  الهدا بنت سیده
 رسولی  ندا



 فراهانی سربندي فاطمه
 زنجانی  مرکب عبداللهی الهام

 آقایارسیس   سمیه
 قائدي  زهرا

 واحدي معصومه

 میکائیلی  عصمت

 ملکی  سمیرا

 شیرجین  شیخ محمدیان سارا

 کاظمی   زهرا سیده

 نامور افسانه

 مریم غیاثی
 ابراهیمی  اکرم

 نوري زهرا

 باغانی رضوانه

 مهربانی موسوي سادات   سمیه

 مرادي عاطفه

 گودرزي  میرزائی پرستو

 امینی  میترا

 گودرزي  مریم

 قنبري  فاطمه

 یاري سپیده

 قاسمی  افسانه

 خاکباز  فاطمه

 هلق  فتحی مونا

 ابراهیمی  شیما

 خرد  کارکرد  فریده

 دولتی  مرضیه



 احمدي پریسا
 نیري  دهقان مرضیه
 زاده  غیبعلی اعظم

 احمدي خدیجه

 کسرائی  گلوریا

 مهر پارسا آزاده

 حضرتی  آیدا

 شهربانو حیدري 
 فریبا عسگري 
 ملیحه نصیري 

 سیده مهسا موسوي
 هندي  مهیار

 آذر آقانوري

 مهري فیوجی 
 مریم پورعلی یوسفده 

 ساناز قاسم زاده قهرمانی
 نژاد  عراق روشن فاطمه

 مژده سرحدي نژاد 
 منصوره ولی جانی

 سلطانی الهام

 فرد طاهري تامارا

 ابقا  سهیلی  سمیه

 کریمی  راحله

 خواه ملکوتی ندا

 گودرزي  مریم

 فرهی  مینا

 الالنی  رضاقلی پریسا



 رهقی مقدم قادري راضیه

 خانی  مراد سیمین

 جباري  فهیمه

 رضائی  مرضیه

 رنجبرپورمیرزائیان زهرا
 نژاد  غیاثی نرگس

 خداقلی  رقیه

 شهریاري  بهجت

 الالنی قلی رضا مهسا

 زاده  قربانعلی معصومه

 شهرزاد قانع باقري 
 شیرازانی  پور علی یکتا

 نوروزي مریم

 خصلتی  بهزاد مینا

 نعمتی  معصومه

 زاده  کریم سمانه

 اسدي  زهرا

 توفیقیان صدیقه

 حیدري  عذرا

 افروغ  آرزو

 پیراهنی  مریم

 آخامی  طاهره

 ذوالفقاري  زهرا

 فرجی  هدیه

 معصومه کرمی 
 کهل  بنه کرباسی زهرا

 افشارراد  صدیقه



 رودسري  طاوسی لیال

 حمیده احسانی 
 شاخمالیان آرپا 

 مینا بخشیان 
 ویزنه  یگانه زهرا

 پورشادمان  زینب

 بنفشه فریدونی طبقدهی
 آباد  سلطان  سیفی معصومه

 کویجی  شهبازي سمانه

 عبادي  مرضیه

 پور  عبداله مهناز
 محسن امیري

 سودابه مسیب زاده 

 مرجان مرادي
 مهرنوش شولستانی 

 فاطمه معصومی گرکانی
 سهند  آذر

 زاده  عباس زهرا

 ملکی اوغانیمهسا 

 فرشته علوي 
 رویا بازیار 

 میزانی  علی

 جدیدي  فرشته

 مشهدي محسن
 ورزنه غفوري فاطمه

 شیرازي  بهاره

 شیخی  میالد



 بهار همیشه زهرا

 افخم  نشاطی مریم

 بمپوري زاده محرم ماندانا

 جلیلوند  شقایق

 محمدي دین زهرا

 باشی معمار مریم

 فرکوش  حقی ملیکا

 نامنی  فاطمه
 کرمانشاهی محمدعلی 

 یعقوبی کالم سعید نیکو
 کشه  مبینی  فاطمه

 فریبا رسولی 

 اعظم کریم زاده بیرکی 

 راحله نبی یان جوردي 

 ر آبادي اهفاطمه ط

 محمودي صالحی شهرزاد
 استیري  یگانه
 سارخانی  بنفشه

 شیوا محمدي جاهدي 

 عباسی  محبوبه
 چینی  گل محسن

 پدري الهام
 خش  محبوبه

 زاده  مهدي مصطفی سید
 قمقامی  شهین

 فاطمه صحرائی 

 ملیکا کرمانشاهی 



 فی مژده نجفی سوس 

 شمیم خادمی
 محسن عاشق 

 داغی  قره زهرا

 حبیبی  زاهد
 مرادپور  فرزانه

 مریم السادات ظهیرالدینی

 زهرا لطف الهی شبستري

 بهناز جمشیدي منش 
 فاطمه فروغی 

 زهرا کبودوندي 
 فاطمه محزون 

 
 الهه قرائی 

 مینو ذاکري 
 سادات ریونديسپیده 

 آزاده همتا 
 نسترن قیصري 
 کوثر خدادادي 

 سپهر فتح اله زاده گرگري
 امیر رویتوند غیاثوند 

 شکیال کالئی 
 فاطمه سادات سیدزاده قمی

 ودي سیمونیان 
 مرضیه چاروق دوزاسالمی

 ثریا پاریاب 
 شبنم جلیلی 



 سارا سلمانی بیدهندي  
 علی گودرزي 

 مهسا فاتحی سرچشمه
 مهسا علی مددي

 نرگس شعبانی رمنتی 
 زینب هاشملو 
 سیامک باقري 
 زهرا شجاعی 

 فهیمه صاحبی 
 حمیده سبزعلیان 
 سیدعلی اجاقی 

 سیدمحمدامین میرمحمدي طباطبائی 
 فهیمه گودرزي 
 یگانه انصاري
 فهیمه سلگی 

 مهسا کدخدازاده 
 اجمین قاراپطیان

 بابک دیبا
 فاطمه خزائی 
 نساء درویشی

 مجید دوستیان 
 فراهانی بهنام 

 علی صادقی کیوي 
 ساناز سادات کاظمی 

 سینا بهرامی 
 الناز رمضانی 


