
عیل خزایی

حداد 

هانیه تندرو

اره محمود پور شر
طاهره بخشر

یی  زهرا حضر

ابراهیم پنایه
ابوذر قاضئی

ر احسان پارسایی مبی 
ر احسان پارسایی مبی 

اسماعیل صفری

اصغر دولت آبادی

مسیب اعظم می 

افسانه اخگری

افسانه سلطان محمدی

اکرم شیخ

الهام حسنلو

الهام سلییم

ر کشاورز ام البنی 
ام کلثوم مومئر

ی
ی
اق امی  اشر

امی  رحییم

ر شاکری حسی  امی 

با سالم ، اکرم شیخ
بابک همئی

پدرام کرییم
پرستو صلوایی

پریسا اقارفییع

پریسا آقارفییع

پریسا حیل

پریسا صیادی

پوران ناظری از دانشکده ادبیات
پونه رحمئی

 پور
ی
جعفر ذوق

جالل مسلیم دانشکده اقتصاد

حسن عبید اصل
حسن فرمایر

حسن مالاحمدی

ر عبدی حسی 

ی زاده حمید اخیی

حمیده ادیئی

حمیده رشیدی راد
حمیده شعبایر

ا سعادیی لمری حمی 

خاطره اصحایی

خدیجه باقری

خدیجه خداویردی



خدیجه عبادی

زاپور خدیجه می 
داود مهدیئی

دکیی عیل زریئر

یان راحله اکیی

راضیه رجئی ریسه

رجئی

دانشکده ادبیات-رضا حسیئر سیانیک

رضا علیپور
ر رضاحاجی حسی 

روحیه بهمئر

ریحانه ریوندی

زهرا اخوانفر

زهرا بهبودی
زهرا پورقاسم چورکوچایر

زهرا جلیلیان
یی زهرا حضر

زهرا حیدری مدوئیه
زهرا رضایی

زهرا کرملو
ر
زهرا مناق

زهرامینویی
زهره سادات لقایی

زهره کرییم

زهره کرییم

زهره کرییم
زهره متشکر آرایر

دانشکده ادبیات- سارا نظری 

ساناز صفردوست

ستاره

سجاد جمایل

سحرقهرمانلو

شافراز جباری

سعیدی

سکینه ابومسعود

سالم عرض ادب

سالم مینا برومند

سالم و عرض ادب

سالم و عرض ادب زهرا رضایی

ا مودب سمی 

سمیه اقالیم

سمیه سهییل

سمیه سوری

سهیال مسیئی

سید غالمرضا شاجیان

ان وزه می  سیده فی 
سیما علیدایی



شادی الواری

شاهرخ صمدی

شعله نعمت نژاد

شکوه هاشیم

زایی (انتشارات کرج )شهاب می 
شهالحاتم آبادی فراهایر

ین رضوایر فر شی 
ین زرین کاویایر شی 

وز صفر محمدی فی 
طاهر بیایی
طاهر بیایی

طاهره رحییم

عادله زرنان

عاطفه ترایی

عاطفه ترایی

عالمیه ویل زاده

عباس نوروزی

عبدالرضا گودرزی

عیل ذیک پور

عیل عطایی ایئر علیا
ضا عطایی علی 
ضا لطفر علی 

فاطمه السادات همایویر

فاطمه حاجی محمد ملیک

فاطمه خلییل

فاطمه دانا

فاطمه دولئی درآباد

فاطمه سالیط

فاطمه قیل زاده آغوزی
ر فاطمه مشهدی غالمحسی 

فرخنده رحییم
ر فرناز نژادعبدالحسی 
ر فرناز نژادعبدالحسی 

فرهاد ابراهییم

فرهاد کریم نژاد

ی
فريبا كريم پور زنجایر

فریبا فخرادخایر

کیخواه

گلیر مهرایی

لیال آجرلو
لیال لطفر

لیال نانکیل

لیال نانکیل

مارال حیدری نیا

مجتئی زینیل

ا محبوبه چمن پی 
محبوبه سلطایر



محمد اصغری مرجانلو
ر رمضایر محمد حسی 

محمد مهدی وکییل

محمود قاری

اده ر مرغوب قلی 

مریم احمدزاده

مریم جوان نشان

مریم فاتح
دانشکده اقتصاد/ مریم فیاضر

مریم الشاری

مریم مصطفاپور

مژده طاهریان

مژگان چیتگر

یفان مژگان شر

مسعود دودانگه

مسعود عزالدین

مصطفر سعادت

معصومه فرهادی

معصومه محمدی مزرعه شایه

ملیحه قربانیان

منصوره محمدی

منوچهر ناظیم

ه زارع منی 

ه محمدزاده ر منی 

مهدی بهاروند

مهدی خلج

مهدی ستاریان

مهدی ستاریان از ادبیات

مهدی شادکام

مهدیه توسل

مهدیه شیخ نوازجاهد
مهرداد عیل بخشر

مهناز بابایی

وزیان مهناز پی 

مهناز سهرایی

مهناز سهرایی دانشکده ادبیات

ا امیئر سپهر مییی
ی
ر صادق نازنی 

ناهید حیدری

نرجس مقدیس

نرگس خردمند

نرسين غفارى

نرسین رستما

نرسین علیپور

نرسین علیپور

هانیه حسینیان پویا

هدی سادات باروتیان



ونوس معیئر

ویدا طبیب نیا

ی یاش دلیی


