
 بازاریابـی
 
  به منظور جستجوی نام خود از کلیددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنید. 

 

 ـی ــام و نام خانوادگـــنـ
 مجید میرزائی ایالنی
 زهره سلیمانی زاده 

 حمید طاهري 
 احمد افضلی 
 فاضل مالمیر 

 سمیه محمودي 
 معصومه خجسته نژاد کوبیجاري 

 سهیال حسنلو 
 محمود سکینه وحدت 

 سیده فاطمه حسینی سیاه پوش
 محمدرضا ابراهیم آبادي

 مجید جوزانی 
 مهران یوسفی نمین 

 مجید گرشاسبی 
 محمود قربانزاده 

 میر علی صفوي هیر 
 سیاوش ظرافت 

 امید قاسمی قابل نمینی
 جعفر قربانزاده 
 هاشم برجلو 

 حسین سلمانی قزوینی 
 بهمن رنجبر 



 سعید کاظمی رازلیقی 
 مینا محبی 

 ودي شیوا محم
 محمدرضا عیوض سرکندي

 مرتضی شریفی 
 سمیه مخبري 
 سمیرا مخبري 

 محمد حسین حاجی حسن
 مرتضی تقی زاده گان 

 محمد شاهی 
 معصومه رستمی 
 مرتضی طاعتی 

 سید امیر حسینی 
 رضا دیانی

 سینا بهزادي 
 رامین توالئی

 محمد حسین کارگرجوشقانی 
 علی بابائی

 علیرضا اسحاقی 
 صفیه صادقلو آراسنج 

 مهرزاد ثمرینسحر 
 علیرضا مرشدي 

 بهروز کاظمی 
 شهال عمادي الهیاري

 نگین مجتهدزاده 
 بهمن  پوراصالنی

 مجید مرنگی 



 امیر نبردي سرکندي 
 زهرا کج دري 

 عبدالرضا زربانویی 
 نعمت اله افضلی 

 محمد اسمعیل دربندي 
 کاوه جودکی 

 محسن گل گوند 
 سید امیر احسانی 

 رضا نجفی شاهعلی بیگلو
 ده حمیدرضا اسدزا

 امیر هوشنگ منیري 
 ابوالقاسم سهرابلو 

 فاطمه فرحمند 
 مجید مشاري 

 رضا محسنی خرمی 
 ام البنین قنبري 

 محسن موسی زاده بالسی 
 احمد ابراهیمی 

 اکبر الیاسی 
 لیال حاجی نژاد اصل 
 ایمان عرب عامري

 مسعود طوسی 
 عباس خلقی
 زهرا زمانی

 بهمن گل محمدي 
 محمد قاسمی 
 فاطمه رضیئی 



 رستگار پورمحمود 
 احمد رضا خسروي
 حسین زما نی نیا

 سمیه یزدانی 
 رضا هاشم زاده اهري 
 محمد امیر عبدالهیان 

 صمد نوروزي 
 محمد اسمعیلی 

 عباس چرمی مصیري
 ابوالفضل اسدي 

 مینا حسینی نسب 
 بنیامین بهرامی

 آمنه الیاسی 
 رنه مگرتچیانس 

 سمیه اکبري نیک 
 محمد آخوندي 

 جانیرحمان تقی زاده کتم  
 هادي عموچی فروشانی

 رضا عروجی میهنی 
 مجید جهانی 
 بهزاد صابري 
 نادر قائمی 

 مریم داسه مه منش 
 مرتضی کشاورز رشید 

 مهدي نقدي
 امیررامز 

 شهرزاد توکلی یرکی 



 سعید درویشی شیرازانی
 محبوب عبدي 

 مجید صادقی چهارده 
 سید بشیر ابراهیمی 

 فرامرز صفرزاده 
 رامین مرادي

 جواد قره شیخ 
 ید صومی حم

 حسین سالمی 
 فرزین امیرسلیمانی 
 ابوالفضل اسماعیلی 
 محمد رضا گودرزي 
 عصمت نجاتی رهنی 

 احسان زندي
 مهدي عباسی 

 کنسستانی  میرزائی محسن

 بخش  طاهري حسین

 همتی  فاطمه

 شریعتی  احمدي سادات  اعظم

 محمد عابدینی نوتاش
 معصومی  زهرا

 االنکش خدابخش معصومه

 خانی ثانی مریم
 طوسی مریم 

 کبري دلیري 
 رحمتی  حمید
 طاهریان فاطمه



 اسالمی  سعید
 میرزائی  قاسم

 خدیجه خالق 
 علی جعفر جوان مرد

 مهدي خادمیان
 مینا سیف 

 فر مهر محسن

 آباد احمد سهندي  اشرف

 پریسا فهیم
 ابوالحسن الجوردي نسب

 فرزانه مویدي
 عباس نظري
 امین مزینانی 

 محمد نعلبندیان علیزاده 
 خوینی علی

 قانع  فرهانی علی

 نژاد  خورشیدي راهله

 محمدي  عباس

 زکریا  مریم

 نیري  اکرم
 مهدي محمدزاده 

 آقازاده  پیروز

 آروین  یوسف

 زهرا توفیقی اصل 
 کرمی  وحید

 احمدي داود

 کهکی  زینلی فاطمه



 احمدبرزگر 

 ابراهیمی  مهدیه

 ذوالقدري  محسن

 عباسی  عباس

 هاوستینی  رضائی سلیمان

 مقاصدي  حمید

 عباسی سعید 
 ابراهیم رجبی ورکیانی 

 دهقانی  علی

 ابراهیمی  مهدي

 نرمیقی جهانگیري یوسف
 علی رضا جمالی 

 محمد صادق شاکریان 

 پکاه فروغی گهر 
 طاهري اله امین

 مهدي محمدزاده 

 قاسمی  تقی محمد
 بوالحسنی  امیر

 محمدي  محمد
 چراغی  محمد

 معین خسروي حسین

 زاده  ربیع مهدي
 افتخاري  مهدي
 پور قلی ولی

 جواهریان ابراهیم محمد
 یعقوبزاده  معصومه

 بنائی  اسماعیل



 معصومیان  امیر

 غالمرضا جلیله وند 

 علیرضا مزینانی 

 سید مجتبی میري 

 حامد آمون

 کاظم کاله دوزي 

 عربی  احمد
 کار ریا بی زهرا
 غالمشاهی  اعظم

 گلشهر  آسیه

 میترا نوروز بیکی 

 حامد هوشمند 

 هادي رسولی نوروزي 

 منجیري  ازاد لیال
 پور محمد علیرضا

 یوسفی  رضا حمید
 شاهی مزرعه عباسی ایمان

 نصیري  یوسف
 ایزي علی سید

 پور  رحیم مهرداد

 دوزي  کاله هادي

 حسینی  هادي سید
 سیري  شام فاطمه

 سلیم  ناصر
 محبت  پور محمد

 گنزق  پور قاسم بهناز
 اوزایش احمد



 
 

 موغاري  تدین مهیار

 حبیب شیخی 
 امیرحسین طربی 

 
 محمودي رحیم 

 علیرضا رضاخواه 
 محمدرضا موحدي 

 امین روشن کار


