
 كار و  كسب مدیریت
 
  به منظور جستجوی نام خود از کلیددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنید. 

 

 ـی ــام و نام خانوادگـــنـ
 سنجانی خانی صفی لیال

 اقدم  جعفري ناز فرح

 نوروزي یونس

 دافچاهی  ملکی هاجر

 سواري   شاه آتنا

 جوزنی  نجفی سهیال

 رمضانی  مینا

 نظري سارا

 قلی  مجتبی

 آرام  حمید

 کار  سیفی رضا امیر

 شنشقی  محمدي اعظم

 بیات سمانه

 مقصود  صمدي نفیسه

 نظري  قاسمی سروش

 لو الله زاده بیگ خدیجه

 رحیمی  توکلی ملیکا

 یزدي  اسماعیل پریسا

 گلوئی  محمودیان رقیه

 راد اسماعیلی  صادق محمد

 عالی  حسنیه

 طامه حسینی  ابوالفضل سید



 هاشمی  مهدي سید

 راهزانی  مرضیه

 نفس روشن معصومه

 سیاوشی  لیال

 یوسفده  پور رمضان احمد

 ایگلی بیک آقا سمیرا

 فتحعلی  مجید

 محبی  عباس

 محقق  لیال

 بیات محسن

 پسندي  شاه مونا

 رضائی  سارا

 پارچیان کریمی لیال

 شریعتی  پروانه

 مرادزاد  عبداله

 آباد جهان محمدي مصطفی

 یایچی سمیرا

 بنا  آزاده

 احمدي  محمد

 زاده  عزت  حمید

 قربان مهسا

 کوشکستانی  عاطفه

 گلشن خوش ساناز

 کامران   ساعد مرتضی

 بردبار  حسین

 خراسانی  نوراله

 نظري علی



 رفیعی  آقا مهدي محمد

 صانعی میر اله روح سید

 بزرگی  بهنام

 آبادي  ده کاظمی  ابوالفضل

 فرا  ادبیا زهر

 زفره  زاده نجف اعظم

 ترك  ساهی کوه مهري

 فرهادي لیال

 قاسم  منیژه

 شعبان   شهرزاد

 عباسی  رقیه

 اردستانی  فدائی زهرا

 شکري  فرشته

 اصلی  سیفی فرانک

 گروز  نوري مژگان

 حسینی  کاشی صغري

 هوشمند  مریم

 رفیعی بخش جهان مریم

 قدم  ثابت خیرخواه محبوبه

 حسینی  کبري سیده

 بدلی  سمانه

 زندي  لیال

 خانکشلو  لیال

 زهدي نسرین

 ملومه تقوي مائده

 آبادي شمس بهرامی روزا

 خمسه  حمیرا



 حاصلی مراد مهدیه

 اسب  شیر الهام

 ساالري  فیروز ملکی مینا

 مهماندوست حسن

 طوسی  عبداله

 جوزانی  نجفی سهیال

 توپکانلو  سعیدي مهناز

 طیبی  معصومه

 آبادي بلد مینو

 نظري  قاسمی سروش

 حسینی  کبري سیده

 رستمی  نیکنام محمد

 زاده  سلطان شهرام

 پابرجا مهستا

 اصل  پوستی سمیرا

 روحانی مهدي

 فالحی  محمد

 فر  قادري معصومه

 کاظمی  لیندا

 محمدي حامد

 آکردي  محمدي لیال

 فر  مسعود فرزانه

 میرزایی مرتضی

 نصیري  حسین امیر

 حداد  مصطفی

 رستمی  سیاوش

 پور صحرا محسن



 زاده  محمد شیر  سحر

 صدیق  علیرضا

 طیبی  رضا محمد

 اسفندیاري  حاجی زهرا

 ی کپاشا زاده  حیدري محمدرضا
 لشگري  صغري

 کلبعلی  جواد محمد

 گودرزي  علی

 کاظمی  زینب

 نائینی مهدیزاده علیرضا

 سوري مهدي

 دربندي  اسمعیل محمد

 خانی مهدي رسول محمد

 رودسري رجائیان حسین

 خندان  سلمان

 آباد  کمال  امیري رقیه

 ورنوسفادرانی  آذربایجانی مرضیه

 نیا  محمدي رسول

 زادگان  یوسفی علی

 بري  ذاکله خورشیدي اسماعیل

 نیکی  آب  علی

 اکبري  امیر

 مقیسهء  مریم

 نیا  احمد امید

 نصیري  معصومه

 مقدم  مومنی زهرا

 بحیرائی  محسن



 خانی  محرم زینب

 ثروت  احسان

 انرجان غیوري هدي

 شعبانی   سحر

 رضائی  فرشته

 پنجی  مرجان

 قاسمی  فرخنده سیده

 فاضلی  ابراهیم محمد

 تودشکجوئی قاسمی محمد

 علیمحمدي عباس

 انگیزه  اکرم

 ناز  قره کرمی بهزاد

 توفیقی حسن

 آشورون  رمینآ 

 سپور  سیل حسن

 عالئی علیرضائی معصومه

 اشرفیه  اخوان حسین

 زمانی  سادات  صدیقه

 فر  کجوري شبنم

 عبدالهی  شیدا

 پیکانی  طاوسی محمد سید

 شریف  حیدري زهرا

 طلب  شهود حمید

 حسنی  رضوان

 کردکانلو  نوروزي حمید

 شیرازي  حسینی الهه

 آبادي نوش روحانی داود



 ویند  صمدي رحمان

 آبادي   عزیز کیوان سید

 عبدي  محمد

 ابوطالبی  مهدي

 نیاسري رئیسی علیرضا

 حیدري  فاطمه

 سراي  محمودي رباب 

 تنکابنی  احمدي علی محمد

 نیا  مستوفی بهروز

 اصانلو سمیه

 کینچاهی  محمدي سارا

 عسکران  زهرا

 نظرالهوئی نسرین

 اسدي الهام

 امیدي مهدي

 زارعی  مهرآسا

 نورالهی الهام

 جق  قلعه سیفی  سمیه

 طوسی  سیدي فنائیان ایثار
 فوالدوندي  معصومه

 مغانلو نژاد ابراهیم پریسا

 جدیدوند  سمانه

 جعفري دانشور نسرین

 محله مهدي امدادي سهیال

 علیجانی  علی

 میرپادیاب محسن سید

 رودکلی  شادپور گیتی



 ذبیحیان  فریبرز

 ازمچی اعظم

 صمدي  رقیه

 خازنی معصومه

 زائراردهائی حسین سید

 شیخطبقی  عباسی سمیه

 نوري آرا دل

 سیري  شام  سمیه

 دستجردي  سمیرا

 کریمی  محمدرضا

 سلمانی  مجید

 فراهانی  سمیرا

 بکنده  حاجی فردي حسین محمد

 نرگس اخوي ثمرین

 سپیده بافتی زاده رمضان
 فالحتی فشتمی ندا 

 برار  آرزو

 موالئی  حلیمه

 خانی عیسی میر مصطفی سید

 دون  شاکري مرتضی

 شامردي  راحله

 رازلیقی  ستاروند  سمیه

 سفلی اربط بابائی فرحناز

 جو پیمان هما

 بالی  پور آقاجان نیره

 شرفی  فاطمه

 محبی رویا



 جعفري  سمیه

 امیري  مریم

 سانازکرمی 

 احمدي مریم

 داداشی  مریم

 صابري  صدیقه

 حسینی  فاطمه

 بهینه اعظم
 خدادیان محمد

 قهرودي  خبازي محمد
 زنگنه  کرد میثم

 کاهانی  اصغر علی
 رهبر  مهتاب 

 محمودي  سهیال
 حسینی  اعظم

 حبیبی  فرزانه
 پور تاري حمید

 تقوي  طاهره

 رادفر  پریسا
 زاده  تقی فاطمه

 مهدیخانلو  فتانه
 فراهانی ماستري نرگس
 اسفارانی  شریفی  آزاده

 صالحی  شکوفه
 مقدم  رضائی معصومه

 آسا فیض مهدیه
 فریدي  فریده



 آبادي   ابراهیم محمود

 هاشمی  مجتبی سید

 آبادي   شمس  قاسمی مهشید

 جهانی حمید

 مقدس  صادقی نسرین

 ارداغی  کاتبی فرزان
 حسن محمد کتایون

 گللو   زاده رحیم صدیقه
 ورنامخواستی  جاللی سعیده
 ورنامخواستی  جاللی سحر

 شریفی  الهام
 نوبهاري انسیه

 تاجیک مهدي
 انوري زاهد محبوبه

 خاکباز  سمانه
 ئی  زواره رنجبر عادله

 کند تازه تیموري علیرضا

 باز آتش مهرداد

 ترابی ریحانه

 رضائی مهسا

 حاجتمند  محبوبه

 عابدینی  یعقوب 

 نیا کاللی حوریه

 افسو کبري

 کیائی  فرهاد سمیه

 قرائی  زینب

 شادآرام  شادي



 سامنی  فاطمه

 مرادي محمدرسول

 چندحال فائزه

 غالمی زهرا

 چناسک  نوري ملیحه

 فر  خلیلی شیوا

 ابوالحسنی  سمیرا

 کریمی  زهرا

 شجاعی  سهیال

 ورمقانی فاطمه

 راد  زاده ولی زهرا

 اسدپور  مهتاب 

 محسن حبیبی 
 میرزایی  مریم

 متولی اعظم
 قشالقی معصومی سمیه

 قاسمی  معصومه

 فرد  افتخاریان مهناز

 باقري  گلرخ

 پورکودهی  کاظمی مریم سیده

 مددي حوریه

 احمدي  طیبه

 ملک  ضیاء نفیسه

 رزمجوي مهناز

 احمدي نوري السادات  فروغ

 عظیمی  فرشته

 فریده صالحی منفرد 



 پور  یونان کلودت 

 اسکندري  رویاء

 خلجی  زهرا

 رامشینی  علی

 نهاد صفدري وحیده

 ماسوله بین خوش پروین

 محسن توکلی خالدي
 لیال بخشی 

 زینب آئینه وند 
 مصطفی دلخواسته 

 مالئی فاطمه

 نژاد  رحیمی الهه

 مرادي  مبینا

 سپهري  سارا

 فر  کامران شیرین

 سفیده  حسینی  حاجی علیرضا

 نیلوفر تاغیت 
 انیسی  بهاره

 فرد  رضانژاد سکینه

 زاد اصفهانی رنجبر زهرا

 قصابه  رحمتی پریسا

 زاده  یدي فهیمه

 شوندي  شیدا

 آذر جعفري 
 چیرانی  الفتی زهره

 مقربی  سپیده

 علیخانی  میرزا الهام



 احمدي  لیدا

 رجبی  حسین

 چگینی  کلهر سارا

 بختیاري  لیال

 آبادي  میر زهره

 داریانی  کاظمی سپیده

 موسوي  زهره سیده

 اسبو  زاده محمد شیر معصومه

 آقائی  فاطمه

 مظفر  فهیم ناهید

 یار همت فاطمه

 مهري سلمانی 
 سمیه تاجیک 
 پریسا همتیان 

 سحررجبی 

 کیادربندسري  زینب

 محمدي  فیروزه

 خزائی  زهرا

 راستگو  نازنین

 هموله نسرین

 محمود غالمیان منفرد 
 راضیه موسوي 

 محمدي  سحر

 کبودینی  صومعه الماسی مهناز

 آغمیونی  مشاور ساناز

 منش  پیر مریم

 اصانلو  شادي



 نوري ندا

 سیاوشانی  قربانی بهناز

 کوجانی هیبتی معصومه

 محمودينرگس 
 خسرویه  منصوري زهرا

 بروجردي کاوه مریم

 حسینی السادات  فاطمه

 چی سیر  زاده احمدي نکیسا

 مهناز امیدي 
 مرضیه ابراهیمی نودهی

 وکیلی  لیال

 تاجیک  شیوا

 سحر میرشی 
 یاري آقا ابراهیم

 منیق  میري مجید سید

 مقدم  مصطفی امیر

 صمدي  محمد

 اطهر شایگان مهدي

 رهنمائی  حسین

 هراتی  سمیرا

 زواره حدیدي مرجان

 صادقی  مهدي
 ناظري نازیال

 اصلی  زاده شانی  سمیه

 بزمی  طهماسبی هادي

 جوي  سبزه بهروز

 قاسمی  سعیده



 طامه عابدي شهریار

 درودي  نیلوفر
 عربکري  فاطمه

 مومنی  فاطمه

 صفري  امید

 خالصه  مجید

 الهی  بنده مینا
 مردخی کما مومنی امین

 حسینی علی الهدي بنت

 خامنه المعی پریسا

 شفیعی  الناز

 سرائی  مریم

 جعفري  آقا محمدرضا

 ساعدي  مریم

 شهباز  فاطمه

 زاده نقی مهدي

 یار  کریم منصوره

 فاطمه آذر نیا 
 مهري نامنی

 عباس جعفري فرد 
 فرزانه هاشمی 

 رمضانی  میالد

 هدوي  محمد سید
 سحر حسین پور

 ضامنجانی شمس علیرضا

 پور فهیم محمدرضا

 فراهانی آبادي  مصلح غزاله



 کله دانشوران اصغر علی

 کرمانی  عرب  مریم

 نعمتی  عاطفه

 خانی سلیم داود

 محمد علی فراهانی 
 علی مخلصی 

 حامد باقرنژاد احمدنیان
 علیرضا خلیفه 

 افشین سلطانی 
 سید رضا قریشی سید محله

 امیر محمد مروتی بلیل 
 صالحی  محسن

 حیدري نادیا

 سلیمی   نیلوفر

 زهرا خلیق 
 نادري  مهسا

 ملت حامد غزال

 آباد  نصیر مرادي رضا

 آبادي مظفر مظفري روزبه

 حامدي محسن

 یفراهان يآباد ضیحامد ف
 يجافر حسن

 گودرزي   ابوالفضل
 ساالر صادقی 

 مردخه  عباسی  سجاد
 نژاد  ناصر مبینی

 مجید کاظمی 



 آهنگري  میثم
 صداقت  ناصر

 شرمیه   عنایتی فهیمه
 بابائی  میر سادات  مریم

 موسوي شریف حسن سید
 زاده  عباس سهیال

 جوکاري  میثم
 سرشت  هدایت هادي

 مددي حسین
 ایجدان تاجیک مهدي
 بیاتیانی زاده باران مرضیه

 خمجانی  حسین محمد
 پورعلی مرضیه

 محمدیان کفائی هنگانه
 گلدر  محبی اکرم

 حیدري  عرفان

 محمد جواد شیرازي 

 پرویز محبوبی فالح 

 هرندي کنعانی مجید
 جعفرنژاد  فرنوش

 امینی  اصغر علی سید
 دار  بهمن ابوالفضل

 مهرداد محتشم 

 طهرانی   منفرد یزدانیان مهدي
 آقابزرگی  کامران

 نسري الهی سارا

 زاده  حسین طیبه



 جمالی حسین
 جعفري فاطمه

 محمد رضا نور محمدي لفمجانی 

 عربلو  علیرضا
 خداجوي کیمیا

 مهسا عرفانی کرباسی 

 داودمرشت  امیر
 اوجاقی حسین محمد

 میري مهدیه
 بیات علی

 تپه  قره نورانی مریم
 جواهري  کوثر

 کوهی لیال دخت علی شیوا

 شاهین عابد 

 منصور آقا هادي مورجه خورتی 

 اسماء مهدوي راد
 غفاري  مجید
 آلیوند  فاطمه
 جمالی  فاطمه

 حبیبی  زند آرش
 لشگري علی

 غضنفري  امید سید
 محمد باقر فراهانی 

 سینا بابائی

 منفرد  شهریاري محمد
 بخت  نیک حسین امیر

 نادري جواد



 احمدي  قاسم

 رضا اکبري

 داود  امیرحسین
 رضائی  پناه ایزد امیرحسین

 فتحی  مریم

 علی ایوبی شاقاجی
 ملیحه قربانیان 

 داریوش اسماعیلی خرم
 فاطمه شادروئی 

 محمد ابراهیمی وندفائز
 هوتن کلبادي نژاد 
 امیرحسین شقاقی 
 سعید پوریان زاده 
 شهرام علم جمیلی 

 کورش سخائی زندي 
 مریم ارگانی 

 مرجان چرخی پیکانی 
 سیدحمید حسینی 

 سمیه کمانی 
 سمیرا عبدیزاده کلخوران

 سارا مهاجري
 سهیل مهدي زاده تورزنی

 جعفر کاویان
 مرتضی سوري 

 ملیکا قناد قرصچی 
 ثریا نجفی

 سیده زهرا موسوي 



 
 

 علی محمودي 
 داود دهقان عبیري


