
ابراهیم ابوالقاسیم

ابراهیم ابوالقاسیم

ی ابراهیم امیر

ابراهیم پنایه
ابوذر قاضی

ابوذر قاضئی
ی احسان پارسایی مبیر
ی احسان پارسایی مبیر
احسان رضائیان دهقی

اسماعیل سنجری

اسماعیل صفری

افسانه

افسانه اخگری

اکرم احمدزاده

اکرم علیم، تحصيالت تکمییل

الهام اسمعیل زاده

الهام حسنلو

الهام وشاقیان

الهام وشاقیان

الهه مختاری فرد

ی کشاورز ام البنیر

امیر اسدی

امیر اسدی
ی

اق امیر اشر

امیر رحییم

ی دین محمدی حسیر امیر

ی امیر

ی انصاری امیر

ایرج رنجی

ایمان پورگلرخ

ایمان حاجی زاده
آقایار یزدایی

ام با سالم و احیی

با عرض سالم ، اکرم شیخ

با عرض سالم حسن نکونام
بابک همئی

زاده بهرام اکیی
بهروز رضایی چرایی

ادبیات_یی تا عسگری 
پرستو صلوایی

پروانه مالاحمدی

پریسا اقارفییع

پریسا صیادی مقدم

پوران ناظری از دانشکده ادبیات
پونه رحمئی
پویان بهمئی

پویان مهدیان



 پور
ی

جعفرذوق

جالل مسلیم

جواد بصائری

 پور
ی

جواد ذوق
چگیئی

حاجی محمد آرجی

حبیئی

حدادی

حسن عبید اصل
حسن فرمایی

حسن محمدی

حسن مالاحمدی
ی ی گرگیر حسیر

ی مهدئئر حسیر

ی نوروزی حسیر

اداره تدارکات-حمید احمذی 

ی زاده حمید اخیی

خانه هستم .حمیده بابایی باسالم  استاد صداتون خییل ضعیفه باتشکر...اینجانب از دانشکده علوم ارتباطات مسوول دبیر

حمیده خاتون شعبایی استاد

حمیده رشیدی راد
ا سعادیی حمیر

خداپرست

خدایی

خدیجه باقری

خدیجه خداویردی

زاپور خدیجه میر

خسته نباشيد

داود دالور
داود مهدیئی

دکیی پالوج

دکیی نقدی پور

راضیه رجئی ریسه

ی کریم رامیر

رحیم قانع گلرودباری

دانشکده ادبیات-رضا حسیئی سیانیک

رضا روشن قیایس

رضا عیل پور

رضا علیپور

رضا نجات پژوه

رقیه خدایی
روحیه بهمئی

دوست رویابشر

ی سید زاده یحئر حسیر
زرگربایسر

زهرا توکیل

زهرا جلیلیان

زهرا حیدری



زهرا حیدری مدوئیه
زهرا رضایی

زهرا سپهری راد

زهرا کرملو
زهرا کمیجایی

(پزشک )زهرااسکندری زاده 

زهره کرییم

زهره کرییم

زهره لقایی
زینب امیئی

سارا جانه

سارا ذوالقدر

دانشکده ادبیات- سارا نظری 

سامان خدایاری

سجاد حسنوند

سجاد هندی

شافراز جباری

سعید احمدی
ی

سعید رئوق
سعید نوایی

سعیده اسدی
سالم استاد خسته نباشید رمضایی

داود مهدیئی.سالم خسته نباشید 
سالم مرجان نیکویی

سالم و عرض ادب

سلمان مرادی

سلمان مرادی

سمانه موحدی

ا حاجی گلدی سمیر

ا قناعتیان سمیر

سمیه جوادی

سمیه سوری

سيد وحید مظلوم

سید امید امیر مظفری ثابت
ی سید حسیر

ی موسوی سید حسیر

سید غالمرضا شاجیان

سید قاسم خامیس

سید مرتضی عباس نیا

سید مهدی علوی

سیدعیل موسوی

سیده لیال عظییم
ی نیا دیلمایی وس حسیر سیر

شعله نعمت نژاد

شعله نعمت نژاد

شکری ناهید

زایی شهاب میر



شهسوار

ین رضوایی فر شیر

صابر
صدیقه حسن خایی

صفری
طهماسب حسئی

عادل جاسیم

عاشق

عاطفه محمدی

اده ی عالمیه ولیر

عباس نوروزی
عصمت مومئی

عیل جوادی هوجقان

عیل صفری

عیل عابدی

عیل عطایی ایئی علیا

عیل مرادی
ضا عطایی علیر

ی ضا قنیی علیر

ضا محمدی علیر

فاطمه حاجی محمد ملیک

فاطمه حیدری

فاطمه خلییل

فاطمه دانا
فاطمه دولئی

فاطمه شفیع زاده

فاطمه شیایس

فاطمه قیل زاده آغوزی

فاطمه گرشاسئی
ی فاطمه مشهدی غالمحسیر

فائزه اعتماد

فرامرز کاظم نسب

فرخنده رحییم

فرخنده رحییم

فردین دارایی
فرشاد مومئی
فرشته خالقی

ی فرناز نژادعبدالحسیر

فرها دی

فرهاد ابراهییم
فرهاد ریاضی

فرهاد کریم نژاد

فریبا شاه ویردی

فریبا کریم پور

فریبا محمدی

دست ی فریباتیر

قاسیم



قدیر امایم از حقوق

قربانعیل نایم

قربایی نژاد

کامران نورزاد

کریس ارتباطات یونسکو

کریم قاسیم وند

کرییم

گلبهار متایی ایویک

لیال آجرلو

لیال جمعه خالدی
لیال لطقی

لیال نانکیل

لیال نانکیل

مامک دادگرمهر
ماهرو بخیسر

مجتئی پالوج

مجتئی زینیل

مجید بابایی

مجیدناتری

ا محبوبه چمن پیر
محبوبه سلطایی

محسن بهرام یی

ی محسن تدبیر

محسن چریم
محسن زارع دانشکده تربیت بدیی

محسن محمدی

محسن ناظر

محسن هدایت مهر

محمد بلخاری
ی رمضایی محمد حسیر

ی عبدالملیک محمد حسیر

محمد عبدالمجیدی

محمد عیل زرگری
محمد گلیئی

محمد مهدی وکییل

محمد نورمحمدی
محمد همئی

محمدحسن یاوری

محمدرضا رحمت خواه
محمدرضا قربایی

محمدکریم بیات

محمدمهدی منصوری دلیر

محمود مقیسه

محمود ناظر صومعه

مختاری

ی
ی

ی عشاق
مرتضی

مرتضی افرونده



مرتضی رستیم

مرتضی سالیم قمرصی

مرتضی عباس نیا

مرتضی عباس نیا

مرضبه قویدل
مرضیه شداشتایی

مرضیه قویدل دانشکده ارتباطات

اده ی مرغوب قلیر

مریم احمدزاده

مریم رضایی
دانشکده اقتصاد/ مریم فیاضی

مریم مصطفاپور

مریم ملیک نژاد

مریم مه آبادی
مریم مومئی

مژگان چیتگر

مژگان فاریس

مژگان فاریس

مژگان قدییم

مژگان قدییم

ی مژگان مزرعه خطیر
زایی مژگان میر
مژگان یزدایی

مسعود صدیقی

مسعود گمار
مسلم زین الدیئی

مصطقی پورسایع

مصطقی سعادت

مطهری

مطهری

معصومه حق شناس

معصومه محمدلو

معصومه محمدی مزرعه شایه

منصور صفرنژاد

منصور عبایس مقدم

منوچهر ناظیم

منوچهر ناظیم

مهدی اربایی

مهدی بهاروند

مهدی پنایه

مهدی پنایه

مهدی رسول نژاد

مهدی ستاریان

مهدی ستاریان از حسابداری
مهدی لشئی

مهدی مشهدی قاسم

مهدیه شیخ نوازجاهد



مهدیه محمد تقی زاده

مهری کیخواه
مهناز حاجی حسئی

مهناز خداپرست

مهناز سهرایی دانشکده ادبیات

مونا آذرخش

نادیاداودی

نازیال فرمایی انوشه

ناطقی فر

نام

نرجس واقف

نرجس واقف

نشین علیپور
نظام جهایی

نعیمه برجیان

نقی لو

ه نظری نوکنده نیر
واققی

ویل سلطایی صدر

ی از دانشکده اقتصاد یاش دلیی


