
  كار و كسب مديريت
  
  به منظور جستجوی نام خود از کليددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنيد.  
  

  ـیــام و نام خانوادگـــنـ

 سنجانيخانيصفيليال

 اقدم جعفري ناز فرح

 نوروزي يونس

 دافچاهي ملكي هاجر

 سواري شاه آتنا

 جوزني نجفي سهيال

 رمضاني مينا

 نظري سارا

 قلي مجتبي

 آرام حميد

 كار سيفي رضا امير

 شنشقي محمدي اعظم

 بيات سمانه

 مقصود صمدي نفيسه

 نظري قاسمي سروش

 لو الله زاده بيگ خديجه

 رحيمي توكلي مليكا

 يزدي اسماعيل پريسا

 گلوئي محموديان رقيه

 راد اسماعيلي صادق محمد

 عالي حسنيه

 طامه حسيني ابوالفضل سيد



 هاشميمهديسيد

 راهزاني مرضيه

 نفس روشن معصومه

 سياوشي ليال

 يوسفده پور رمضان احمد

 ايگلي بيك آقا سميرا

 فتحعلي مجيد

 محبي عباس

 محقق ليال

 بيات محسن

 پسندي شاه مونا

 رضائي سارا

 پارچيان كريمي ليال

 شريعتي پروانه

 مرادزاد عبداله

 آباد جهان محمدي مصطفي

 يايچي سميرا

 بنا آزاده

 احمدي محمد

 زاده عزت حميد

 قربان مهسا

 كوشكستاني عاطفه

 گلشن خوش ساناز

 كامران ساعد مرتضي

 بردبار حسين

 خراساني نوراله

 نظري علي



 رفيعيآقامهديمحمد

 صانعي مير اله روح سيد

 بزرگي بهنام

 آبادي ده كاظمي ابوالفضل

 فرا ادبيا زهر

 زفره زاده نجف اعظم

 ترك ساهي كوه مهري

 فرهادي ليال

 قاسم منيژه

 شعبان شهرزاد

 عباسي رقيه

 اردستاني فدائي زهرا

 شكري فرشته

 اصلي سيفي فرانك

 گروز نوري مژگان

 حسيني كاشي صغري

 هوشمند مريم

 رفيعي بخش جهان مريم

 قدم ثابت خيرخواه محبوبه

 حسيني كبري سيده

 بدلي سمانه

 زندي ليال

 خانكشلو ليال

 زهدي نسرين

 ملومه تقوي مائده

 آبادي شمس بهرامي روزا

 خمسه حميرا



 حاصليمرادمهديه

 اسب شير الهام

 ساالري فيروز ملكي مينا

 مهماندوست حسن

 طوسي عبداله

 جوزاني نجفي سهيال

 توپكانلو سعيدي مهناز

 طيبي معصومه

 آبادي بلد مينو

 نظري  قاسمي سروش

 حسيني كبري سيده

 رستمي نيكنام محمد

 زاده سلطان شهرام

 پابرجا مهستا

 اصل پوستي سميرا

 روحاني مهدي

 فالحي محمد

 فر قادري معصومه

 كاظمي ليندا

 محمدي حامد

 آكردي محمدي ليال

 فر مسعود فرزانه

 ميرزايي مرتضي

 نصيري حسين امير

 حداد مصطفي

 رستمي سياوش

 پور صحرا محسن



 زادهمحمدشيرسحر

 صديق عليرضا

 طيبي رضا محمد

 اسفندياري حاجي زهرا

 يكپاشا زاده حيدري محمدرضا
 لشگري صغري

 كلبعلي جواد محمد

 گودرزي علي

 كاظمي زينب

 نائيني مهديزاده عليرضا

 سوري مهدي

 دربندي اسمعيل محمد

 خاني مهدي رسول محمد

 رودسري رجائيان حسين

 خندان سلمان

 آباد كمال اميري رقيه

 ورنوسفادراني آذربايجاني مرضيه

 نيا محمدي رسول

 زادگان يوسفي علي

 بري ذاكله خورشيدي اسماعيل

 نيكي آب علي

 اكبري امير

 مقيسهء مريم

 نيا احمد اميد

 نصيري معصومه

 مقدم مومني زهرا

 بحيرائي محسن



 خانيمحرمزينب

 ثروت احسان

 انرجان غيوري هدي

 شعباني سحر

 رضائي فرشته

 پنجي مرجان

 قاسمي فرخنده سيده

 فاضلي ابراهيم محمد

 تودشكجوئي قاسمي محمد

 عليمحمدي عباس

 انگيزه اكرم

 ناز قره كرمي بهزاد

 توفيقي حسن

 آشورون رمينآ

 سپور سيل حسن

 عالئي عليرضائي معصومه

 اشرفيه اخوان حسين

 زماني سادات صديقه

 فر كجوري شبنم

 عبدالهي شيدا

 پيكاني طاوسي محمد سيد

 شريف حيدري زهرا

 طلب شهود حميد

 حسني رضوان

 كردكانلو نوروزي حميد

 شيرازي حسيني الهه

 آبادي نوش روحاني داود



 ويندصمديرحمان

 آبادي عزيز كيوان سيد

 عبدي محمد

 ابوطالبي مهدي

 نياسري رئيسي عليرضا

 حيدري فاطمه

 سراي محمودي رباب

 تنكابني احمدي علي محمد

 نيا مستوفي بهروز

 اصانلو سميه

 كينچاهي محمدي سارا

 عسكران زهرا

 نظرالهوئي نسرين

 اسدي الهام

 اميدي مهدي

 زارعي مهرآسا

 نورالهي الهام

 جق قلعه سيفي سميه

  طوسي سيدي فنائيان ايثار
 فوالدوندي معصومه

 مغانلو نژاد ابراهيم پريسا

 جديدوند سمانه

 جعفري دانشور نسرين

 محله مهدي امدادي سهيال

 عليجاني علي

 ميرپادياب محسن سيد

 رودكلي شادپور گيتي



 ذبيحيانفريبرز

 ازمچي اعظم

 صمدي رقيه

 خازني معصومه

 زائراردهائي حسين سيد

 شيخطبقي عباسي سميه

 نوري آرا دل

 سيري شام سميه

 دستجردي سميرا

 كريمي محمدرضا

 سلماني مجيد

 فراهاني سميرا

 بكنده حاجي فردي حسين محمد

 نرگس اخوي ثمرين

  سپيده بافتي زاده رمضان
  ندا فالحتي فشتمي

 برار آرزو

 موالئي حليمه

 خاني عيسي مير مصطفي سيد

 دون شاكري مرتضي

 شامردي راحله

 رازليقي ستاروند سميه

 سفلي اربط بابائي فرحناز

 جو پيمان هما

 بالي پور آقاجان نيره

 شرفي فاطمه

 محبي رويا



 جعفريسميه

 اميري مريم

 سانازكرمي

 احمدي مريم

 داداشي مريم

 صابري صديقه

 حسيني فاطمه

  بهينه اعظم
  خداديان محمد

  قهرودي خبازي محمد
  زنگنه كرد ميثم
  كاهاني اصغر علي

  رهبر مهتاب
  محمودي سهيال
  حسيني اعظم
  حبيبي فرزانه
  پور تاري حميد

 تقوي طاهره

  رادفر  پريسا
  زاده تقي فاطمه
  مهديخانلو فتانه
  فراهاني ماستري نرگس
  اسفاراني شريفي آزاده

  صالحي شكوفه
  مقدم رضائي معصومه
  آسا فيض مهديه
 فريدي فريده



 آباديابراهيممحمود

 هاشمي مجتبي سيد

 آبادي شمس قاسمي مهشيد

 جهاني حميد

 مقدس صادقي نسرين

  ارداغي كاتبي فرزان
  حسن محمد كتايون
  گللو زاده رحيم صديقه
  ورنامخواستي جاللي سعيده
  ورنامخواستي جاللي سحر

  شريفي الهام
 نوبهاري انسيه

  تاجيك مهدي
  انوري زاهد محبوبه

  خاكباز سمانه
 ئي زواره رنجبر عادله

 كند تازه تيموري عليرضا

 باز آتش مهرداد

 ترابي ريحانه

 رضائي مهسا

 حاجتمند محبوبه

 عابديني يعقوب

 نيا كاللي حوريه

 افسو كبري

 كيائي فرهاد سميه

 قرائي زينب

 شادآرام شادي



 سامنيفاطمه

 مرادي محمدرسول

 چندحال فائزه

 غالمي زهرا

 چناسك نوري مليحه

 فر خليلي شيوا

 ابوالحسني سميرا

 كريمي زهرا

 شجاعي سهيال

 ورمقاني فاطمه

 راد زاده ولي زهرا

 اسدپور مهتاب

  محسن حبيبي
 ميرزايي مريم

  متولي اعظم
 قشالقي معصومي سميه

 قاسمي معصومه

 فرد افتخاريان مهناز

 باقري گلرخ

 پوركودهي كاظمي مريم سيده

 مددي حوريه

 احمدي طيبه

 ملك ضياء نفيسه

 رزمجوي مهناز

 احمدي نوري السادات فروغ

 عظيمي فرشته

  فريده صالحي منفرد



 پوريونانكلودت

 اسكندري روياء

 خلجي زهرا

 رامشيني علي

 نهاد صفدري وحيده

 ماسوله بين خوش پروين

  محسن توكلي خالدي
  ليال بخشي

  زينب آئينه وند
  مصطفي دلخواسته

 مالئي فاطمه

 نژاد رحيمي الهه

 مرادي مبينا

 سپهري سارا

 فر كامران شيرين

 سفيده حسيني حاجي عليرضا

  نيلوفر تاغيت
 انيسي بهاره

 فرد رضانژاد سكينه

 زاد اصفهاني رنجبر زهرا

 قصابه رحمتي پريسا

 زاده يدي فهيمه

 شوندي شيدا

  آذر جعفري
 چيراني الفتي زهره

 مقربي سپيده

 عليخاني ميرزا الهام



 احمديليدا

 رجبي حسين

 چگيني كلهر سارا

 بختياري ليال

 آبادي مير زهره

 دارياني كاظمي سپيده

 موسوي زهره سيده

 اسبو زاده محمد شير معصومه

 آقائي فاطمه

 مظفر فهيم ناهيد

 يار همت فاطمه

  مهري سلماني
  سميه تاجيك
  پريسا همتيان
 سحررجبي

 كيادربندسري زينب

 محمدي فيروزه

 خزائي زهرا

 راستگو نازنين

 هموله نسرين

  محمود غالميان منفرد
  راضيه موسوي

 محمدي سحر

 كبوديني صومعه الماسي مهناز

 آغميوني مشاور ساناز

 منش پير مريم

 اصانلو شادي



 نوريندا

 سياوشاني قرباني بهناز

 كوجاني هيبتي معصومه

  نرگس محمودي
 خسرويه منصوري زهرا

 بروجردي كاوه مريم

 حسيني السادات فاطمه

 چي سير زاده احمدي نكيسا

  مهناز اميدي
  مرضيه ابراهيمي نودهي

 وكيلي ليال

 تاجيك شيوا

  سحر ميرشي
 ياري آقا ابراهيم

 منيق ميري مجيد سيد

 مقدم مصطفي امير

 صمدي محمد

 اطهر شايگان مهدي

 رهنمائي حسين

 هراتي سميرا

 زواره حديدي مرجان

  صادقي مهدي
 ناظري نازيال

 اصلي زاده شاني سميه

 بزمي طهماسبي هادي

 جوي سبزه بهروز

 قاسمي سعيده



 طامهعابديشهريار

  درودي نيلوفر
 عربكري فاطمه

 مومني فاطمه

 صفري اميد

 خالصه مجيد

  الهي بنده مينا
 مردخي كما مومني امين

 حسيني علي الهدي بنت

 خامنه المعي پريسا

 شفيعي الناز

 سرائي مريم

 جعفري آقا محمدرضا

 ساعدي مريم

 شهباز فاطمه

 زاده نقي مهدي

 يار كريم منصوره

  فاطمه آذر نيا
  مهري نامني

  عباس جعفري فرد
  فرزانه هاشمي

 رمضاني ميالد

  هدوي محمد سيد
 سحر حسين پور

 ضامنجاني شمس عليرضا

 پور فهيم محمدرضا

 فراهاني آبادي مصلح غزاله



 كلهدانشوراناصغرعلي

 كرماني عرب مريم

 نعمتي عاطفه

 خاني سليم داود

  محمد علي فراهاني
  علي مخلصي

  حامد باقرنژاد احمدنيان
 خليفهعليرضا 

  افشين سلطاني
  سيد رضا قريشي سيد محله
  امير محمد مروتي بليل

 صالحي محسن

 حيدري ناديا

 سليمي نيلوفر

  زهرا خليق
 نادري مهسا

 ملت حامد غزال

 آباد نصير مرادي رضا

 آبادي مظفر مظفري روزبه

 حامدي محسن

 يفراهان يآباد ضيحامد ف
 يجافر حسن
  گودرزي ابوالفضل

  ساالر صادقي
  مردخه عباسي  سجاد

  نژاد ناصر مبيني
  مجيد كاظمي



 آهنگريميثم
  صداقت ناصر
  شرميه عنايتي فهيمه
  بابائي مير سادات مريم
  موسوي شريف حسن سيد

  زاده عباس سهيال
  جوكاري ميثم

 سرشت هدايت هادي

  مددي حسين
  ايجدان تاجيك مهدي
  بياتياني زاده باران مرضيه
  خمجاني حسين محمد

  پورعلي مرضيه
  محمديان كفائي هنگانه
  گلدر محبي اكرم

 حيدري عرفان

 محمد جواد شيرازي

 پرويز محبوبي فالح

  هرندي كنعاني مجيد
  جعفرنژاد فرنوش

  اميني اصغر علي سيد
 دار بهمن ابوالفضل

 مهرداد محتشم

  طهراني منفرد يزدانيان مهدي
  آقابزرگي كامران
 نسري الهي سارا

  زاده حسين طيبه



 
 

 جماليحسين
 جعفري فاطمه

 محمد رضا نور محمدي لفمجاني

  عربلو عليرضا
  خداجوي كيميا

 مهسا عرفاني كرباسي

  داودمرشت امير
  اوجاقي حسين محمد

  ميري مهديه
 بيات علي

  تپه قره نوراني مريم
  جواهري كوثر

 كوهي ليال دخت علي شيوا

 شاهين عابد

 منصور آقا هادي مورجه خورتي

  اسماء مهدوي راد


