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تا تطکش اص ضوا داًطجَیاى عضیض
ردی
ف
1

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب

خذیجِ هحوذصادُ چواصکتی

حمَق جضا

95/08/08

2

سیذسعیذ حسیٌی

حقوق جسا

59/80/80

3

عثاس سحیوی

حقوق جزا

59/80/80

4

هحوذًثی هالیی کٌِْ سشا

حقوق جزا

59/12/18

9

علیشضا اسواعیل ًیا

حقوق جزا

اشکال در فرمها

6

فاطوِ حسیي صادُ

حقوق جزا

اشکال در فرمها

7

هشین اهاًی جَیثاسی

حقوق جزا

59/80/80

0

هعصَهِ هحوذی

حقوق جزا

59/80/80

8

علی جوطیذی فش

حقوق جزا

59/80/80

01
ردی

هْشی اصغشصادُ دسخطاى
ًام ًام خاًَادگی

حقوق جزا

59/80/80

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب

ف
00

هحوذ ّذایتی

01

حسي اتشاّیوی

02

هْشاى ضعثاًی اصل

03

ضیٌا صعفشی

04

فشیذُ حسي صادُ همذم تثاس

05

هیالد تاصچی

06

الْام جاٍیذاًی

07

سضا فالح

08

هْذی سهضاًی

11

اتشاّین ًیکثخت

10

فشصاد کشین پَس تصشا

11

سیتا جَادیاى

12

علی اکثش حسیي پَس

13

هْشاى خضشاعی

14

هشین تالشی

15

هشتضی کشهاًطاّیاى

16

حسیي کیا

17

سکساًا ّادی پَس

18

جعفش کیاًی

21

عضت اهلل صهاًی ًژاد

20

هحوذسضا هشادی

21

ساسا سضایی همذم

22

هْذی صفشصادُ افشٍصی

23

علی ایواًی

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/87/81

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/18/18

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/80/80

حقوق جزا

59/80/80

حقوق خصوصی

59/89/83

حقوق خصوصی

59/83/38

حقوق خصوصی

59/87/20

حقوق خصوصی

59/80/80

حقوق خصوصی

59/18/12

حقوق خصوصی

59/80/80

حقوق خصوصی

59/80/80

حقوق خصوصی

59/18/80

حقوق خصوصی

59/80/80

حقوق خصوصی

59/80/80

علوم سیاسی

59/80/80

علوم سیاسی

59/11/20

کامپیوتر

1359/11/13

کامپیوتر

1359/11/13

کامپیوتر

1359/11/13

کامپیوتر

1359/11/13
1359/87/83

24

جعفش هیطکاس هطلك

25

تْضاد ًَسهحوذی

26

سیذهْذی هیشساداتی

27

یاهیي یگاًِ

28

ساسُ تیکلشیاى

آموزش زبان

هشتضی طاّشی*

حسابداری

1359/18/25

30

فاطی کشیوی ساد

علوم سیاسی

1359/11/80

31

سیذهحوذتمی اتشاّین صادُ

//

59/80/28

32

حسي خلیل تثاس

//

1356/81/17

33

اضشف السادات اتشاّیویاى

حقوق خصوصی

1359/80/80

34

هٌیژُ عثذلیاى

//

1359/80/80

35

سلیِ غیَسی اسدّاًی

//

1359/11/27

36

ساحلِ لاسوی

//

1359/80/80

37

ستاتِ حثیة ًژاد

//

1359/80/80

38

ًفیسِ اسذی

//

1359/80/80

41

عثذالشضا ضاکشی

//

1359/80/80

40

سًَیا اتشاّیوی صادُ

//

1359/80/80

41

سیذسسَل ًَستخص

//

1359/80/81

42

سیذهْتاب علَی

//

1359/80/80

43

سیذُ هشین علَی

//

1359/80/80

44

هْسا خاى هحوذی اطالسشا

//

1359/85/81

45

اکشم ضثاًی

//

1359/80/80

46

سیذآسهیي حسیٌی

//

1359/87/81

47

هحثَتِ آلایی

حقوق جسا

1359/80/80

48

صّشا لاسوی

//

1359/80/80

51

هجتثی احوذی

//

1359/80/80

50

هحثَتِ دسخطاى

//

1359/80/80

31
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51

سیذّادی حسیٌی

//

1359/80/80

52

هائذُ کشهی پَس

//

1359/80/80

53

فشضاد ًعوتی

حقوق جسا

1359/89/83

54

فاطوِ ًعوتی

//

1359/80/80

55

یحیی ّذایتی

//

1359/18/28

56

فاطوِ جلیلی

حسابداری

1359/11/29

57

ضثٌن داداش پَس

//

1359/85/29

58

هْشًاص یافتیاى

//

1359/11/87

61

اسواعیل سیفی

//

1359/18/19

60

سحش هصطفَی جثاسی

//

1359/85/28

61

صّشا سضایی

//

1359/18/19

62

فْیوِ جعفشصادُ

مدیریت مالی

1359/18/84

63

حویذسضا فاضلی فش

حسابداری

1359/18/25

64

فْیوِ پیًَذ

مدیریت مالی

1359/18/19

65

فشضیذ اسالهی ًیا

حسابداری

1359/18/19

66

هیالد سٍحی

مدیریت مالی

1359/11/28

67

سیذعثاس حسیٌی

مدیریت مالی

فرم صفر پیوست نیست تصویب نشد

68

عثذاهلل هحوذی

مدیریت مالی

1359/85/29

71

ساحلِ کاظوی حاجی

مدیریت مالی

1359/12/84

70

هْذی حواهی

حسابداری

1359/80/28

71

ساجذُ علی پَس هشصًگَ

مدیریت مالی

1359/11/28

72

حسیي تالشی

حسابداری

59/18/19

73

هْذی تاغثاًی جَیثاسی

حسابداری

59/12/89

74

عاتذ غالهی

مدیریت مالی

1359/18/19

75

یذالِ اصغشی

مدیریت مالی

فرم صفر پیوست نیست تصویب نشد

76

هْذی سحیوی

حسابداری

1359/18/19

77

هحوَد صلش

حسابداری

1359/11/19

78

هحثَتِ عوَصادُ

مدیریت مالی

1359/11/19

81

هحوذجَاد هحوذصادُ ًیاکی

مدیریت مالی

1359/11/15

80

هْذی هحوذی فش

مدیریت مالی

1359/18/81

81

یذالِ فالح

حسابداری

1359/18/28

82

هٌیشُ سحیوی

مدیریت مالی

1359/11/11

83

هجیذ سضایی

حسابداری

1359/12/12

84

ًشجس آتثستِ

مدیریت مالی

1359/18/81

85

هشتضی فشصیي

حسابداری

1359/18/81

86

حسیي اضشف صادُ

مدیریت مالی

1359/11/19

87

هلیحِ لطفیاى

حسابداری

1359/18/19

88

سیذهَسی آرسطَس

حقوق جسا

1359/80/80

011

عالوِ فاضلی

حقوق خصوصی

1359/18/83

010

ضعثاى حسیي صادُ دٍغیکال

حقوق جسا

1359/85/22

011

سیذحسي لذیشًژاد

حقوق خصوصی

1359/89/89

012

هشتضی اهاهی

حقوق خصوصی

1359/18/80

013

هجتثی لشتاًی

حقوق جسا

1359/83/83

014

هحوذعلی حضشت صادُ

حقوق جسا

1359/85/19

015

سیذطاّشُ سضَی

حقوق خصوصی

1359/18/80

016

عثذالعلی ًیکضاد

حسابداری

1359/80/28

017

تیژى همذس ًیان

مدیریت مالی

1359/85/28

018

هْذی تلثاسی

حقوق جسا

1359/11/21

001

سضا سحین صادُ

حقوق خصوصی

1359/18/80

000

هجیذ سضایی

حسابداری

1359/12/12

001

سیذّادی لاسوی

حسابداری

1359/18/29

