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با تطکش اص ضوا داًطدَیاى عضیض
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب

1

لیال ٍاحذی

استباط تصَیشی

1335/11/20

2

ًیوا خٌت لشباًی

مهندسی کامپیوتر

1301/90/22

3

سیذهشتضی احوذی

مهندسی کامپیوتر

1301/90/22

4

هشضیِ کالًتشی

مهندسی کامپیوتر

1

حسیي خْاًبخطی

علوم سیاسی

2

سسَل خَاًیي

علوم سیاسی

1301/12/10
1301/93/39
1302/94/10

7

حویذسضا پایذاس

علوم سیاسی

1301/90/22

0

هیتشا للی پَس

حقوق جسا

1301/90/90

8

ٍلی اهلل حسي صادُ

حقوق جسا

1301/90/90

01

الدى ٍاضْشی لوصشی

حقوق جسا

1301/90/90

رشته تحصیلی

ردیف

1301/90/90

00

ًمی علیپَس

حقوق جسا

01

صّشا ساصلی

حقوق جسا

1301/90/11

02

علی للی صادُ

حقوق جسا

1301/90/92

03

ستاسُ همیسِ

حقوق خصوصی

1301/90/90

04

بْطتِ ًائیح

حقوق خصوصی

05

هٌصَسُ عبذی حسیي آبادی

حقوق خصوصی

1301/19/11

06

ًذا ابشاّین پَس لادیکالیی

حقوق خصوصی

1301/90/22

07

هَسی هتَی

حقوق خصوصی

1301/90/22

08

سیذپذسام هطعشیاى

حقوق خصوصی

1303/11/91

11

ساًاص سهضاًپَس

حسابداری

1301/19/19

10

ضیوا عسگشی

حسابداری

1301/19/29

11

هحسي هعذًی

حسابداری

1301/12/19

12

اهیذ فشج پَس

حسابداری

1301/19/20

13

علی عضیضی

حسابداری

1301/12/94

14

ایواى ابشاّیوی

حسابداری

1301/12/12

15

هٌیشُ سًدبش حٌیفِ صادُ

حسابداری

16

ساسا حسیٌی اطالسشا

حسابداری

1301/19/21

17

علی اکبش سخب صادُ

مدیریت مالی

1301/19/10

18

هٌصَس حمی ساد

مدیریت مالی

21

صذیمِ صحوت کص طبشستاًی

مدیریت مالی

1302/92/19

20

فشضتِ اهیي ًیشی

مدیریت مالی

1301/12/10

21

علی ایواًی

علوم سیاسی

1301/11/20

22

هْذی صفشصادُ

علوم سیاسی

1301/90/90

23

حدت داداش صادُ

علوم سیاسی

1301/19/21

24

علی حاخی صادُ

علوم سیاسی

1301/90/10

25

سیذُ اعظن لشیطی

علوم سیاسی

1301/90/10

1301/90/90

1301/12/10

1301/19/10

26

حسي خلیل تباس

علوم سیاسی

1302/91/17

27

ًعوت اهلل عبذلیاى

علوم سیاسی

1301/11/21

28

الْام پاصکی طشٍدی

علوم سیاسی

1301/11/29

31

سیذابشاّین حسیٌی تاالسی

علوم سیاسی

1301/11/91

30

سیذهَسی حسیٌی

علوم سیاسی

1301/12/19

31

خذیدِ اکبشی ٍلطکالیی

شیمی تجسیه

1301/12/11

32

صغشا صادق کاظوی

حقوق جسا

1301/19/91

33

صّشا بضسگی

حقوق جسا

1301/19/19

34

ضْال صهاًی

حقوق جسا

1301/19/19

35

صفذس اسالهی ًیا

حقوق جسا

1301/19/19

36

هحوذ سیشی فشٍى آباد

حقوق جسا

1301/19/19

37

یاسش هفیذی

حقوق جسا

1301/19/19

38

خلیل کشدی

حقوق جسا

1301/19/19

41

عضیض فیض

حقوق جسا

1301/19/19

40

هحوذ ًیکضاد

حقوق جسا

1301/19/19

41

سیذحاهذ بابایی

حقوق جسا

1301/19/19

42

سیذخَاد هدیذی

حقوق جسا

1301/19/19

43

کَثش ًصیشی

حقوق جسا

1301/19/90

44

عْذیِ اسدضیش بْشستالی

حقوق جسا

1301/19/19

45

هیثن عبذی

حقوق خصوصی

1301/19/19

46

سیذًبی اهلل دسیاباسی

حقوق خصوصی

1301/19/19

47

هشین خعفشی آخا

حقوق خصوصی

1301/19/19

48

اکشم تَکلی

حقوق خصوصی

1301/19/19

51

فاطوِ سٌایی

حقوق خصوصی

1301/19/90

50

فاطوِ هشادی عشالی

حقوق خصوصی

1301/19/90

51

هْشی ایضدی

حقوق خصوصی

1301/19/19

52

حذیثِ خاٍیذاًی

حقوق خصوصی

1301/19/19

53

خذیدِ فغاًی

حقوق خصوصی

1301/19/19

54

سویشا هحسٌی

حقوق خصوصی

1301/19/19

55

بٌفطِ آصادی حاج هَسی

حقوق خصوصی

1301/19/19

56

اهیذ داٍسی

حقوق خصوصی

1301/19/19

57

هحوذحسیي ضْابی

حقوق خصوصی

1301/19/19

58

فاطوِ عضیضی خَسضیذی

حقوق خصوصی

1301/19/19

61

هحسي صالحی ًژاد

حسابداری

1301/90/21

60

هحوذهْذی ابشلَئی

مدیریت مالی

1302/91/23

حویذ حیذسللی صادُ

حقوق جسا

1301/19/19

62

هحسي هْذی صادُ

حقوق جسا

1301/19/19

63

حویذسضا سحیوی ًژاد

حقوق جسا

1301/19/19

64

فاطوِ تالطی

حقوق جسا

1301/19/19

65

کیَهشث سخبی

حقوق جسا

1301/19/19

66

سویِ گشخی ًیا

حقوق خصوصی

1301/19/19

67

سٍیا سضائی

حقوق خصوصی

1301/19/94

68

بْشٍص هحوذی

حقوق خصوصی

1301/19/19

71

بابک صاسعی

مهندسی شیمی

1301/11/19

70

ًَضیي هعتوذًیا

حسابداری

1301/90/93

71

فشًگیس السادات ضشیف ًیا

آموزش زبان

1301/97/93

72

فشضتِ هعلن

مهندسی کامپیوتر

1302/93/19

73

هًَا عباس ًژاد

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

74

هحوذّادی فشخی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

75

آصادُ سخب صادُ

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

76

حسام لاسوی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

77

هحیا آخًَذی دسصیکالیی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

78

* *ضْشٍص هطْذی سهضاًی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

مهندسی شیمی

1301/19/29

61

81

*

َّداد غٌی صادُ

80

هْذی بْوٌی

علوم سیاسی

1301/12/29

81

اسواعیل اصغشی اًذٍاسی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

82

ساضیِ َّضیاسخَاُ

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

83

علی لذٍسی

حقوق جسا

1301/19/19

84

ساحلِ کاٍیاًی

حقوق جسا

1301/19/19

85

ًشگس رکَی

حقوق جسا

1301/19/19

86

سیذحاهذ بابایی

حقوق جسا

1301/19/19

87

ضعباى خسشٍی فش

حقوق خصوصی

1301/12/19

88

فاطوِ ٍلی پَس

حقوق خصوصی

1301/12/19

011

هشتضی صاسعی

حقوق خصوصی

1301/12/19

010

سیذهحوذ حسیٌی

حقوق خصوصی

1301/12/19

011

هحوَد هحوذظاّشی

حسابداری

1302/91/29

012

هصطفی طْواسبی صادُ

حسابداری

1302/92/20

013

فاطوِ حسٌی دّکا

حسابداری

1302/93/19

014

هدتبی سستوی

حسابداری

1302/92/29

015

هسعَد حبیب ًتاج عوشاى

حسابداری

1302/91/12

016

اهیذ ضْشیَسی

حسابداری

1301/11/29

017

فاطوِ حسیٌی ًژاد

حسابداری

1302/91/29

018

هحوذعلی لطفی

مدیریت مالی

1302/92/21

001

غضالِ پْلَاى

مدیریت مالی

1302/92/29

000

ًیوا کیا

مدیریت مالی

1302/92/10

001

خالل سٌّوا

مدیریت مالی

1302/91/29

002

خعفش اسذی

مدیریت مالی

1302/91/29

003

*علی پَسّاضن فخاس لٌگشٍدی

مدیریت مالی

1302/91/29

004

سضا هظفشی

مدیریت مالی

1302/92/29

005

لیال سدادیاى پَس

حسابداری

1301/11/29

006

فْیوِ ٍسهضیاس

حسابداری

1302/92/29

007

ّاًیِ هحوذللی صادُ اًذٍاسی

حسابداری

1301/11/29

008

ًاصًیي پشٍاًی

حسابداری

1302/92/29

011

سیذهاصیاس حسٌی حسٌکال

علوم سیاسی

1301/12/29

010

هظاّش للی ًژاد

علوم سیاسی

1302/91/93

011

صذیف اسوعیل پَس

علوم سیاسی

1301/12/29

012

کبشی فغاًی آٌّگشی

آموزش زبان انگلیسی

1301/11/97

013

هْذی خضایی

آموزش زبان انگلیسی

1301/90/97

014

ًاصًیي علیضادُ

آموزش زبان انگلیسی

1301/11/97

015

ًذا بیک هْذٍی

آموزش زبان انگلیسی

1301./11/97

016

غالهعلی هحب صادُ

آموزش زبان انگلیسی

1301/11/97

017

هشین بالشیاى

آموزش زبان انگلیسی

1301/11/97

018

هلیحِ یعمَبی اضشفی

آموزش زبان انگلیسی

1301/11/97

021

سیذُ ساضیِ حسیٌی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

020

اهیي هحسٌی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

021

*یاسش ساخذی سییسی

حقوق جسا

1302/93/90

022

خویلِ عباسی

حقوق خصوصی

1302/94/91

023

سحواى بالشی

حقوق خصوصی

1301/12/91

024

ساًاص سشحذی

حقوق خصوصی

1301/12/91

025

صذیمِ لٌبشی

حقوق خصوصی

1302/93/91

026

سًَیا ابشاّیوی صادُ عوشاى

حقوق خصوصی

1302/12/91

027

هشین پاضااهیشی

حقوق خصوصی

1301/12/91

028

َّهي احوذی

علوم سیاسی

1301/12/29

031

حویذسضا ضعباًی

علوم سیاسی

1301/12/29

030

ابَالماسن همیوی ساد

علوم سیاسی

1301/12/29

031

ابشاّین عوشاًی تباس

علوم سیاسی

1301/12/19

032

*احوذ گشخی تباس

علوم سیاسی

1301/12/29

033

سضا ًادی

علوم سیاسی

1301/91/19

034

سهضاى لٌبشصادُ

علوم سیاسی

1301/12/91

035

ابشاّین هحوَدی هتاًکالیی

علوم سیاسی

1301/12/19

036

حسیي علی پَس اًگیلی

علوم سیاسی

1301/12/19

037

هَسی سحواًپَس دابَئی

علوم سیاسی

1301/12/91

038

احساى یضداى پٌاُ

علوم سیاسی

1301/12/19

041

سلواى کاظویاى

علوم سیاسی

1301/12/22

040

صیٌت اًذسص

حقوق جسا

1301/12/91

041

بٌْام خذاٍسدی

حقوق جسا

1301/12/91

042

عاطفِ لطفی

حقوق خصوصی

1301/19/19

043

هْذی فالح

حقوق جسا

1301/12/91

044

**سلیِ بَستاى

حقوق جسا

1301/12/91

045

صیٌب یعمَبی

آموزش زبان

1302/94/10

046

سٍیا فشّوٌذ یگاًِ

حقوق جسا

1302/91/29

047

آیذیي خَیی

حقوق جسا

1302/92/92

048

ضعیب فالحپَس گلیشدی

حقوق جسا

1302/93/92

051

عبذالشضا عضیض کوالی

حقوق جسا

1302/93/92

050

حسیي ضادهاى

حقوق جسا

1302/93/92

051

یَسف سًدبش

حقوق جسا

1302/92/92

052

ضیوا تکاسی

حقوق جسا

1302/93/92

053

سیذهیثن حسیٌی

حقوق جسا

1302/93/92

054

هحوذسضا افساًِ

حقوق جسا

1302/93/92

055

علی خعفشی

حقوق جسا

1302/91/12

056

سعیذ فالح

حقوق جسا

1302/92/92

057

سحین احوذی

حقوق جسا

1302/91/24

058

هصطفی لوی

حقوق جسا

1302/93/92

061

علی هحوذی کیاپی

حقوق جسا

1301/12/91

060

صغشا صاق کاظوی

حقوق جسا

1302/91/24

061

تمی غالم تباس

حقوق جسا

1302/92/92

062

فشضتِ فاطوی ًَیسی

حقوق خصوصی

1304/12/19

063

هشین پاضا اهیشی

حقوق خصوصی

1302/93/92

064

سٍصیتا دسیایی

حقوق خصوصی

1302/92/19

065

سعیذ ّوایًَی

حقوق خصوصی

1302/97/29

066

فاطوِ خعفشصادُ سییح

حقوق خصوصی

1302/93/92

067

صّشا پاسسا فش

حقوق خصوصی

1302/97/29

068

ٍحیذ فمیِ عبذالْی

حقوق خصوصی

1302/93/92

071

هسعَد صهاًی

حقوق خصوصی

1302/92/92

070

خعفش سعیت

حقوق خصوصی

1302/93/92

071

عباس احوذی

حقوق خصوصی

1302/91/29

072

آصادُ گلچَبی

حسابداری

1302/94/91

073

هحوذحسیي حك ًژاد

حسابداری

1302/94/91

074

فاضل خَکاس

حسابداری

1302/94/91

075

هًَا خسشٍی

حسابداری

1302/94/91

076

هیالد خسشٍی پَس

حسابداری

1301/92/22

077

ابشاّین خَش ًظش

حسابداری

1302/93/19

078

هٌیژُ حسي لی

حسابداری

1301/91/12

081

پًَِ ضاکشی سٍضي

حسابداری

1301/91/91

080

هْذی حاخی فتاح

حقوق خصوصی

1301/12/91

081

علی اصغش هشصی

حقوق خصوصی

1301/12/91

