
تفکر نقادردیف

ن1 فاطمه مشهدی غالمحسی 

محسن محمدی2

فاطمه خلییل3

عباس سالمت منش4

عاطفه محمدی5

سمیه سوری6

زاپور7 خدیجه می 

فاطمه دانا8

ن9 فرناز نژادعبدالحسی 

هومن رجبی10

مریم ناظرشندی11

لیال احسبن12

ا بیات13 مییر

ا بیات14 مییر

فاطمه قیل زاده آغوزی15

محمود احمدی نژاد16

ا مودب17 سمی 

اسماعیل اثباتر18

جالل کویه19

لیال لطفن20

پدرام کرییم21

22
ر
اق امی  اشر

زهرا رضاتی23

ن عبدالملیک24 محمد حسی 

مونا آذرخش25

فاطمه عاشق26

زهره نیک مراد27

فاطمه حاجی محمد ملیک28

لیال جمعه خالدی29

دانشکده ادبیات-رضا حسیبن سیانیک30

ي31
ر
ي عشاق

مرتضن

رحیم قانع گلرودباری32

مرغوب قیل زاده33

زهرا اخوانفر34

منصور صفرنژاد35

وزیان36 مهناز پی 

سحرقهرمانلو37

مسعود دودانگه38

فاطمه شکاتن39

مژگان فاریس40

ین زرین کاویاتن41 شی 

پروانه مالاحمدی42

هاجر اسعدی43

رضا عیل پور44

اداره تدارکات-حمید احمذی 45

شعله نعمت نژاد46



فرح بخش47

ام کلثوم مومبن48

پونه رحمبر49

فردین داراتی50

سعید نواتی51

فاطمه دولبر درآباد52

(حراست)محسن شمس 53

فاطمه وصایل54

الناز افتخاری55

ا قناعتیان56 سمی 

داود پاکپور57

الهام58

ي59
فريبا كريم پور زنجاتن

گلبهار متاتن ایویک60

مریم فاتح61

زهرا اخباری62

ز جعفری63 فرییی

مهدیه شیخ نواز جاهد64

معصومه حق شناس65

مریم بورس66

امید فرقاتن67

سپیده صاریم نژاد68

فاطمه سالیط69

حمیده خاتون شعباتن از دانشکده اقتصاد70

سیده لیال عظییم71

تر72 راضیه حضن

محمد مهدی وکییل73

مهناز سهراتی74

سجاد هندی75

76
ن
هدیه صوق

مریم ملیک نژاد77

سیده تهمینه سیدی از بیمه اکو78

زیبا عزیزی79

سارا جانه80

پروین احتشایم81

ن رمضاتن82 محمدحسی 

راضیه رجبی ریسه83

سعیدبرزگری84

حجت علیاتي از دانشکده اقتصاد85

ه نظری نوکنده86 نی 

رحییم87

تر88 راضیه حضن

معصومه فرهادی89

محسن چریم90

حمید فراهاتن91

زهرا حیدری92

فریبا محمدی93



مهدی شادکام94

ی95 اعظم نصی 

ا سعادتر96 حمی 

نفر لو97

مسعود گمار98

مظفر جمالیان پور99

رضا نجات پژوه100

پونه رحمبر101

مریم جوان نشان102

گلبهار متاتن ایویک103

مهناز باباتي104

سکینه ابومسعود105

حسن باباتي106

مژگان قدییم107

زهرا خرسندی108

ین رضواتن فر109 شی 

عیل اوسط دهنوی110

اصغر دولت آبادی111

اده112 ن زهرا علی 

جمشید نوجی113

نادیا داودی114

هدی سادات باروتیان115

فاطمه شمس116

جالل مسلیم117

دکیر عیل زریبن118

آرش بهرایم119

مینا برومند120

ملیحه پرویزی121

داود مهدیبی122

اکرم احمدزاده123

ابیان124 پریسا می 

فرخنده رحییم125

زهرا حیدری مدوئیه126

فاطمه فوکردی127

عیل عابدی128

ن کشاورز129 ام البنی 

نرسین مویس وند130

زهرا کمیجاتن131

اسماعیل سلمان پور132

با عرض سالم حسن نکونام133

گلیبن134

فرهاد کریم نژاد135

فروزان تنکاببن136

عباس رجب زاده علوم اجتمایع137

محمد حاجیل138

رسول صفری139

فرهاد ابراهییم140



ن نیا دیلماتن141 وس حسی  سی 

ه محمدزاده142 ر منی 

محمود مقیسه143

مریم احمدزاده144

حسن فرماتن145

زهره متشکر آراتن146

احسان رضائیان دهفر147

ریحان لطفن ازبرم148

رقیه خداتي149

محمدرضا قرباتن150

مهناز خداپرست151

زهره کرییم152

مرضبه قویدل153

غالمرضا بختیاری154

آذر ابوتراتی155

پریسا اقارفییع156

کیخواه157

طاهر بیاتر158

امی  رحییم159

سید مهدی علوی160

نهال ریاضن161

معصومه محمدی مزرعه شایه162

مهدی ستاریان163

ی از دانشکده اقتصاد164 یاش دلیی

ژیال کاظیم آبدارلو165

مرضیه شداشتاتن166

مهدی سلطاتن167

جواد واعظ168

حمیده عییس خواجه169

مهدی نادی170

گلیی مهراتی171

محمد حاجی باقر172

چگیبن173

فاطمه شفیع زاده174

نرجس واقف175

زاده176 الهام پی 

مویس عبداللیه177

فاطمه کاظم نژاد178

سید سعید ادهیم179

سامان خدایاری180

سعید اصغرزاده کرمشاهلو181

محمد صالح آبادوتي182

فاطمه دولبر183

احسان مباریک184

قرباتن نژاد185

عرفان یونیس186

الهه مختاری فرد187



فاطمه حیدری188

ا امیبن سپهر189 مییر

ویل سلطاتن صدر190

دانشکده اقتصاد/ مریم فیاضن191

عیل اصغر پژوهان فرد192

ضا عطاتی193 علی 

زینب امیبن194

هادی خرسوجردی195

عباس نجفن196

ف فداتی197 اشر

ا198 محبوبه چمن پی 

ن کریم199 رامی 

محمدرضا حجبر200

محبوبه سلطاتن201

ی202 طیبه کبی 

اصغر دولت آبادی203

معصومه عیل بخیسر204

حمیدرضا رحماتن زاده دهکردی205

ام206 باسالم واحیر

هانیه حسینیان پویا207

سید غالمرضا شاجیان208

عذرا حاج علیان209

ا حاجی گلدی210 سمی 

ن211 فرناز نژادعبدالحسی 

عاطفه سمناتن212

فرزانه مقدس213

آقایار یزداتن214

شادی الواری215

ی216 ضا قنیی علی 

ا قناعتیان217 سمی 

محمود قاری218

حسن عبید اصل219

ن220 احسان پارساتي مبی 

سمیه جوادی221

222
ر
رمضانعیل شقاق

مرتضن رستیم223

224
ن
هدیه صوق

سارا ذوالقدر225

زهرا بالسیوس226

با عرض سالم ، اکرم شیخ227

لیال نانکیل228

آبادی229 فاطمه ظهی 

نرجس مقدیس230

محمدحسن یاوری231

مهری کیخواه232

هاشم کاهه233

234zohrehlaghaei



زهرا کرملو235

احسان کدخداتي236

فهیمه رجبعیل پور237

ام سلماتن238 با سالم و احیر

ن239 احسان پارساتي مبی 

زهره متشکر آراتن240

ادبیات_تی تا عسگری 241

مهدیه توسل242

نرگس علیمرداتن243

سالم و خسته نباشید احمد فرجی244

فریبا شاه ویردی245

ن246 ادمی 

مسعود عزالدین247

حمیده رشیدی راد248

مسیب249 اعظم می 

سمیه سوری250

اده251 ن عالمیه ولی 

محمد بلخاری252

سجاد محمدی253

فاطمه شیایس254

ن مهدئب 255 حسی 

مریم پرویزی256

پوران ناظری از دانشکده ادبیات257

ن رمضاتن258 محمد حسی 

زهرا بهبودی259

طاهره رحییم260

ن نورافروز261 عیل حسی 

کامران نورزاد262

خداتي263

اصغر نگایه264

265HaniehTondro

منصور صفرمزاد266

شهال حاتم آبادی فراهاتن267

ابوذر قاضبی268

سید محسن داودنبی269

مهدی بهاروند270

زهرا جلیلیان271

فاطمه فالح272

احسان موحدیان273

ملیحه قربانیان274

مریم مومبن275

عارف سازگار276

زهرا پورقاسم چورکوچاتن277

مهدی پنایه278

مهناز افشار279

شبنم سالم280

وحید شهسوار.وقت بخی .سالم281



لیال احسبن282

ی283 مژگان مزرعه خطی 

عباس جستان284

باسالم مسلم محمدی285

سالم286

مژگان حاجی خاتن287

خدیجه باقری288

فائزه قاسیم289

دوست290 رویابرسر

مهرداد عیل بخیسر291

سمیه اقالیم292

پریسا حیل293

ضا لطفن294 علی 

محمد خرسوآبادی295

الهام عطای شیخ296

نرسین علیپور297

زاتي298 شهاب می 

نرگس علیمرداتن299

سید مهدی سمییع وفیس300

پرستو صلواتر301

عیل عطاتی ایبن علیا302

با سالم مرجان نیکوتی303

وزیان304 مهناز پی 

حسن مالاحمدی305

مسلم زین الدیبن306

فریبا جباری307

اصغر عبدی308

سیده مرضیه زارع309

سهیال مسیبی310

اسماعیل سنجری311

روحیه بهمبن312

بابک همبر313

ونوس معیبن314

حجبر315

ه قاسیم316 منی 

زهرا زاریع317

ی318 نعمت پی 

سید رضا موسوی319

کاظم جاتن320

سید احمد یحب  زاده321

عطا فالج322

ایرج رنجی323

ان324 وزه می  سیده فی 

گیبر اسفندیاری325

زاتي326 مژگان می 

فرحناز نضت327

فاطمه السادات همایوتن328



مهدی ارباتی329

ایمان پورگلرخ330

هاشم آقـاجـاتن331

پریسا صیادی مقدم332

اسماعیل صفری333

عیل اصغر حیدری334

کریم قاسیم وند335

336
ن
رقیه صمدی صوق

فریبا جباری337

عیل خزاتی338

حمیده ادیبی339

مرضیه شیخ االسالم340

محمدکریم بیات341

نازیال فرماتن انوشه342

محمد آرجن343

ایمان حاجی زاده344

345
ن
سعید رئوق

عبدالرضاگودرزی346

سید امید امی  مظفری ثابت347

349
ن
ق شر

رضا روشن قیایس350

مختارنیا351

حسن محمدی352

ن سعیدی353 حسی 

محمد نورمحمدی354

سمانه غالیم355

مریم وفاتي نژاد356

ن دامرودی357 نازنی 

لیال آجرلو358

ناهید حیدری359

نژدسایع360

ساناز صفردوست361

مهناز باباتي362

363Vaghefi

نرسین رستما364

ریحانه سید وکییل365

حبیبی366

تر367 راضیه حضن

368Zahra hazrati

مرتضن افرونده369

زاده... زینب حبیب ا370

باسالم371

ن انصاری372 امی 

نعیمه برجیان373

سید مرتضن عباس نیا374

ن375 سید حسی 

حسن آباقری376



زهره حسن پور377

عیل عطاتي ایبن علیا378

ن عبدی379 حسی 

380
ر
مرتضن اسحاق

مهدی دل آرا381

نوید بخیسر وند382

مارال حیدری نیا383

سیده سمانه موسوی384

افسانه فاتن385

386123

الهام حسنلو387

صدیقه حسن خاتن388

فرشته جناتی مطلق389

مریم رضاتي390

محمدرضا رحمت خواه دربان391

ی زاده392 حمید اخیر

جالل کمایل اردکاتن393

محمدکریم   بیات394

مهدیه شیخ نوازجاهد395

اکیی آخوندی396

مرضیه توحیدلو397

مریم سیدی پور398

مجتبی زینیل399

فاطمه بیگم حسیبن400

آزاده یوسفن401

سالم402

سعید انواری403

سارانظری404

405seyyed hojjat vaghefi

محسن زارع406

مهرراد عبایس407

ه زارع408 منی 

409zahra naeimi

الهام وشاقیان410

حمید رضا بهرایم411

مهدی رجبی412

سالم و عرض ادب413

414
ر
ن صادق حسی 

هانا خاتیم415

مریم مه آبادی416

مهدی اخوان417

سمانه غالیم418

سعید احمدی419

نادر صمدپور420

محمد فيض آبادي421

زهرا بهبودی422

ن کشتکار423 حسی 

.  همکاران گرامی، لطفا با نام و نام خانوادگی وارد سامانه شوید
!در غیر این صورت دوره برای شما ثبت نخواهد شد



ن دین محمدی424 حسی  امی 

مژگان حاجی خاتن425

 پور426
ر
جعفر ذوق


