
نام 

Ali Heydari

Azam azimi

babajani

dodangeh

hosein saidi

Kazemi

m.saadat

Nadia Davoodi

Prvaneh ahmadi

Samaneh Movahedi

Somayeh Roshan

ابراهیم ابراهییم

ابراهیم پنایه
ابوذر قاضی

احسان مباریک

احسان هاشمیان

ي احمد فرج 

احمد نرصتی زاده

اسکندری

اسماعیل سلمان پور

اسماعیل سنجری

اسمعیل صفری
ف فداتی اشر

اصغر عبذی

اعظم باقری

اعظم جمایل

مسیب اعظم میر

ی اعظم نصیر

افسانه اخگری

اکی  نقی لو

اکرم احمدزاده

اکرم احمدزاده

اکرم اصغری

اکرم شیخ

اکرم شیخ

الناز افتخاری

زاده الهام پیر

الهام حسنلو

الهام حسنلو

الهام سلییم

الهام عطای شیخ

تهایم الهام میر

الهام وشاقیان

الهه مختاری فرد

ی کشاورز ام البنیر
ام کلثوم مومنی



امید فاطیم
امید فرقاتی
ی
اق امیر اشر

ی شاکری حسیر امیر

ی انصاری امیر

اناهیتا مصطفوی

ایرج رنج 

ایوب حاج  هاشیم

آخوندی

آذر ابوترات 

همکاران گرایم.با سالم 

با سالم سید رضا موسوی

...با عرض سالم
بابک همنی

بهروز رضاتي چراتی

دانشکده ادبیات- ت  تا عسگری 

پاکروان

پدرام کرییم
پرستو صلواتی
پرستو صلواتی

پروانه اسدی

پروانه محتسب

پروانه یاوری فرد

پروین احتشایم

پریسا ابراهییم

پریسا اقارفییع

پوریا شیخ محبوت 
پونه رحمنی
پویان بهمنی

 پور
ی
جعفر ذوق

جال مسلیم
جالل کمایل اردکاتی
جالل کمایل اردکاتی
جالل کمایل اردکاتی

جالل کویه

جهان گرشاسن 

جواد بصائری

جواد ستاری

جواد عرفانیان

چیتگر
حاج زرگرباشر

حاج  محمد آرجی
حاج  محمد آرجی

حامد نیکوکار

حجت علیاتي

حدادی

حسن باباتي



حسن حیدری

حسن شیخعلیشایه

حسن محمدی

حسن نکونام انتظامات

ی مهدئنر یحسیر
ی نوروزی از معاونت فرهنگ حسیر

اداره تدارکات-حمید احمذی 

ی زاده حمید اخیی

حمید بایرایم

حمید رضا بهرایم

حمیده ادین 

حمیده باباتي

حمیده خاتون شعباتی استاد

حمیده رشیدی راد

حمیده رشیدی راد

ا سعادتی لمری حمیر

خدیجه باقری

خدیجه عبادی

زاپور خدیجه میر

زاپور خدیجه میر

داریوش ستاری

داود پاکپور

داود دالور
داود مهدینی
داود مهدینی

دکیی برجعیل

راحله قاسیم مطلق
تی راضیه حرصی

راضیه رجن  ریسه

رحیم قانع

رسول بهرایم

رسول صفری

رسول غفاری

وزی رسول فیر

رضا عیل پور

ي رضا مرادصحراتي

رضا نجات پژوه

رضاعصمت دخت
رضوان باباجاتی

رقیه اسدی

رقیه توفیق
رقیه خداتی

رقیه صمدی

دوست رویا بشر

ریتا پایدار

ریحانه سیدوکییل

زهرا اخباری



زهرا اخوانفر

زهرا اخوانفر

زهرا اسالیم

زهرا بهبودی

ي
زهرا پورقاسم چوركوچاتی

زهرا ترکستاتی

زهرا جلیلیان

زهرا حیدری مدوئیه

زهرا خرسندی مونس

زهرا رضاتي

زهرا قراتي فیض ابادی

زهرا کرملو
زهرا کمیجاتی
تی زهراحرصی

زهره حسن پور
زهره حسینی

زهره سادات لقاتی

زهره کرییم

زهره کرییم
زهره متشکر آراتی

زهره نیک مراد

زیبا عزیزی
زینب امینی

زینب حبیب هللا زاده

سارا جانه

سارا ذوالقدر
سامان رحماتی

ساناز صفردوست

سپیده صاریم نژاد

سپیده صاریم نژاد

سجاد کوشا

سعید اصغرزاده کرمشاهلو

سعید برزگری

سعیدبرزگری

سعیده اسدی

سکینه ابومسعود

سلمان پور

سلمان مرادی

سمانه موحدی

سميه سهيیلي

ا حاج  گلدی سمیر

ا رضاتي سمیر

ا مودب سمیر

سمیه سوری

سمیه شاهسواری

وزی سمیه فیر

سهیال مسین 



سهیال یوسقی نیکجه

سيد وحید مظلوم

سید امید امیر مظفری

سید سعید ادهیم
ضا حسینی سید علیر

ضا سمییع سید علیر

سید مجید واحدی
سید مجید یاسینی

سید محسن داودنن 
یعنی سید محمد مهدی شر

سید مصطقی سلیماتی

سید مهدی سمییع

سید مهدی علوی

سید وحید مظلوم

سیداحمد آقاجان زاده

سیده آزاده موسوی

سیده سمانه موسوی

ان وزه میر سیده فیر
سیده لیال ساداتی

سیده لیال عظییم

سیده مرضیه زارع

سیده مریم حاج  سید رضاتي

ی نیا وس حسیر سیر

سالم.ش

شادی الواری
یقی شر

شعله نعمت نژاد

شکری ناهید

شکوه هاشیم دوالت 

ین رضواتی فر شیر
ین زرین کاویاتی شیر
ین زرین کاویاتی شیر

صیاد

طاهره رحییم

طبیب نیا

ی طیبه کبیر

عادله زرنان

عاطفه ترات 

عاطفه خداتي

عاطفه محمدی

عالمیه ویل زاده

عباس رجب زاده

عباس سالمت منش

عباس نداف زاده

عباس نوروزی

عباسیان فر

عبدالرضا گودرزی



عبداله نژدسایع

عرفان یونیس

عظیمه رحیم آبادی

عظیمه رحیم آبادی

ي ضا كياتي علیر

عیل اصغر حیدری
عیل زرینی

عیل صفری

عیل عابدی

عیل قائیم

عیل قرباتی نژاد

عیل قرباتی نژاد
ضا عطاتی علیر

ی ضا قنی  علیر

ضا لطقی وارث آباد علیر
زاتی عییس میر

غالمرضا پاکباز

پور فاطمه اکی 

پور فاطمه اکی 
فاطمه السادات همایوتی

فاطمه حاج  محمد ملیک

فاطمه دانا

فاطمه دولنی درآباد
فاطمه شکاتی

فاطمه سالیط
فاطمه سلماتی

آبادی فاطمه ظهیر

فاطمه غفاری مهرداد

فاطمه قیل زاده آغوزی

فاطمه کاظم نژاد

فاطمه گرشاسن 

فاطمه وصایل

فائزه قاسیم

فرج زاهدی احمدشاتي

فرح بخش

فرخنده رحییم

فردین دارات 

فرزاد قصوری

فرزاد قصوری

فرزانه مقدس
ی فرناز نژادعبدالحسیر

فرهاد کریم نژاد
فریبا فخرادخاتی

فریبا کریم پور زنجاتی

ز جعفری فریی 

فوکردی

قاسم مرادی لیاویل



قدیر امایم

قربان شاکریان

قربانعیل نایم
کامران رومیاتی

کامران نورزاد

کریم قاسیم وند

کیمیا سکایک

گلبهار متاتی ایویک

گلیر مهرات 

گلیر مهرات 

گینی اسفندیاری

لیال جمعه خالدی

لیال صقی پور

لیال صیاد
لیال لطقی

لیال نانکیل

مارال حیدری نیا

ماندانا سجادی

مجید باباتي

ا محبوبه چمن پیر
محبوبه سلطاتی

محبوبه کاالجوی رنجی 

محسن بهرام تر دانشکده مدیریت

محسن محمدی

محسن محمدی

محسن ناظر

محسن یعقوت 

ی آلبوغبیش محمد امیر

محمد جمشیدی مقدم

محمد جمشیدی مقدم

محمد حاج  باقر

محمد خشوآبادی

محمد ذکاوت
ی
ق محمد شر

لو محمد قنی 
محمد گلینی

محمد مهدی وکییل

محمد نیساری

محمدحسن یاوری
ی رمضاتی محمدحسیر

محمدرضا رحمت خواه دربان

محمدمحمدپور

محمود احمدی نژاد

محمود مقیسه

محمود مقیسه

محمود ناظر صومعه
محمود واشقاتی فراهاتی



محمود واشقاتی فراهاتی

محمودپور

محن زارع

ي
ی
ي عشاق

مرتضی

مرتضی افرونده

مرتضی رستیم

مرجان نیکوتي
مرجان نیکوتی

مرضیه توحیدلو

مرغوب قیل زاده

ي مريم رضاتي

مریم احمدزاده

مریم بورس

مریم پرویزی

مریم جوان نشان

مریم رضاتي

مریم فاتح

مریم فتج
مریم فیاضی

مریم مصطفاپور

مریم ملیک نژاد

مریم مه آبدی

مریم مومنی روجر

مریم ناظرشندی

مژده طاهریان
مژگان حاج  خاتی

مژگان فارش

مژگان قدییم

مژگان مقدم
مژگان یزداتی

مسعود جعفرزاده

مسعود جعفرزاده

مسعود دودانگه

مسعود عزالدین
مسلم زین الدینی
مصطقی سلیماتی

معصومه حق شناس

معصومه شکوری

معصومه فرهادی

معصومه هاشیم

ملیحه قربانیان

منصور صفرنژاد

منصور عباش مقدم

ه زارع منیر

ه قاسیم منیر

ه قاسیم منیر
ه لطقی منیر



ه محمدزاده ر منیر

ه نیک پور ر منیر

مهدی اربات 

مهدی پدرام

مهدی دل آرا

مهدی رسول نژاد

مهدی ستاریان
مهدی سلطاتی
مهدی لشنی

زاتی تبار مهدی میر

مهدی وجداتی همت

مهدیه توسل

مهدیه شیخ نوازجاهد

مهراد عباش
مهرداد عیل بخیسر

مهرداد کیان پیشه

مهرزاد

مهشید صفاتي

مهمان
مهناز باباتی

وزیان مهناز پیر
مهناز حاج  حسنی

مهناز خداپرست

مهناز سهرات 

مهناز نیک پور

مونا آذرخش

مونا آذرخش

ا امینی سپهر مییی

ا بیات مییی

میهمان

ناهید باقری

ناهید حیدری

نن  غالیم

نرجس واقف

نرجس واقف

نرگس سناتي
نرگس علیمرداتی

نرگس کاظم پور

نشین رستما

نشین علیپور

نشین موش وند

نوید ابراهییم نژاد

نوید بخیسر وند

ه نظری نوکنده نیر

هاجر اسعدی

هادی خشوجردی

هادی یعقوت 



هــاشم آ قــاجــا تی

هانیه تندرو

هانیه حسینیان پویا

هدی سادات باروتیان

هومن رجن 

وحیده شاهمرادی

ي صدر
ویلي سلطاتی

ی یاش دلی 


