
  امور رسانه _ روابط عمومی کارشناسی
  
  به منظور جستجوی نام خود از کليددانشجوی عزیز " F + Ctrl " استفاده کنيد.  
  

  ـیــام و نام خانوادگـــنـ

 الهام صميمي
  الهه فيضي

 باقري زهرا

 آشتياني فريبا

 اكبري پرستو

  مليحه شكري
 شاهرضائي نرگس

 فراهاني درمنكي شيرين

 خاكي مينا

 جعفريان اكرم

 نرگسي پور تقي ليال

 بيات الهه

 شهرياري افسانه

 شفيعي مريم

 ذوالفقاريان مهسا

 فرشمي سلطاني فاطمه

 حال چند فائزه

 خاكي مريم

  ام لبنين هاشمي كله
 صدارتي نسيم

 چاكي نوروزي سليمه

 قطبي سميه



 يزديانزهره

 بخش فياض زهرا

 محمدي علي سودابه

  آزاده جارچي
 حسيني علي فائزه

 مالفجاني پور قربان مريم

 نصيري معصومه

 فضل بني مهرناز

 عباسي ليال

  سميه آموت
  پريسا ابراهيم نژاد مغانلو

 بيگي معصومه

 ارك جعفري شيرين

 كلكوئي جوادي مژگان

 احمدي بهاره

 اردستاني سميرا

 اشجعي هانيه

 آهاري علي نور سپيده

 شيرزادي زهرا

 زاده شكراله غالمعلي گوهر

 غريبي مرضيه

 كندي شيرزادي فرشته

 عليمرادي محبوبه

 ثاني غفاريان اكرم

 صبوري مهسا

 نالكياشري پور زارع عذري

 خازني معصومه



 اسديالهام

 شهركي اسكندري سيمين

 كماچالي زاده اصغر مريم

 گركاني حسني نسيم

 نيك اكبري سميه

 سپهري آزاده

 آبادي جعفر سعيده

 كلكوئي جوادي مريم

 نادري شهناز

 مختاريان سميه

 عظيموند اكرم

 نجمي محترم

 نيا مظفر منصوره

 عالئي زهرا

 فيضي فريده

 ابادي فخر اكبر نسرين

 شيرزاد پروين

 رفعت طاهره

 سلحشوري سميرا

 رمضاني فرزانه

 شيرزاد صفا گل

 فريدوني معصومه

 خسروي ساناز

 زاده كمال زهرا

 كريمي زهره

 رحمتي مريم

 سري دربند فاطمه



 جعفريدانشورنسرين

 خنساري الناز سيده

 خواه صالحي بهناز

 نژاد عبدل سيما

 باغجقازي فاطمه

 فرجي سميرا

 خو يزدان منيره

 كرمي شاه مريم

 مجتهدي شيرين

 نعمتي زهرا

 سالم موسوي بهاره

  عاطفه رجب بلوكات
 رهنما معصومه

 شريعتي احمدي سادات اعظم

  سيمين يدالهي
  سيده بنت الهدا سيفي

  الهه فراهاني
  فيضيالهام 

  مليحه شكري
  پرنيا محمدوند
  مهرداد گلزار نيا

  مقدم سارا روحي
  شورستاني محمد محمدي

 ناصحي زهرا

  گودرزي نرگس
  نژاد عبداله سمانه
  رودسري رجائيان حسين



 احمديمرجانه
  زاده جعفري مريم

  كاشف طاهره
  كاشف حميده
 سرلك فاطمه

  نيازي برش امين
 يزني كبيري حسين امير

 شهال ترابي

  چافچاهي نژاد رضا علي
  لطفي سعيد
  موالئي فاطمه

  بدر مجتبي
  منش محبوبي فاطمه

  امينيان فرزانه
  حيدري صفورا

 مهماني جباري نرگس

  حصاري جندقي زهره
  عباس زاده امام خلجي ندا

  الهي بنده مينا
  ابادي ركن حسيني السادات مريم

  حاجي مينا
  بيات طيبه

 چيمه كاظمي بهاره

  شكاري علي
 نژاد خورشيدي راحله

  كرد حاجي ناظري مريم
 ايزدي سحر



 
 

 بهروز سبزه جوي

 محمد رضا آقا جعفري

 اميد مرادي سرشت

 سينا جالليان حقيقت

  حيدرزاده سادات اشرف
 باغبان محمد فرزانه

  كاظمي فرزانه
 ترابي پريا

  


