
نام خانوادگینامنام خانوادگینام
پورمحبوبخدیجهابراهیمی سورچانیمجید
پیونديمحمدسعیدابوطالب زادهرضا

جالینوسیآزادهاسفندفرشادان
جاللی پوسمیهاسالمیان کوپاییزهره

جوزدانیراضیهاسمعیلینیلوفر
جهانگیري زینیهاديافسردلیرعبداله
چاوشی زادهسارا ساداتاقلیمیصابر

حاجی رضا چلوئیآمنه الساداتاکبریانمحمود
حسنخانیجوادامجديیاسمن
حسین زادهفرزانهایل خانیفاطمه
حسینیفرزانه ساداتآبیزي مقدموحید
حسینیاشکانآقاجانی حاجی آقاآرش
حسینی مقدم گزافروديآرزوبابائی فتمه سريسمیه
حضورينسرینباقريآزاده
حیدرپورآرامبخشیسمانه
خاکبازعلیبخشیالهام
خوانین زادهحسینبرزگر جهانیفرزاد

دستوریانمختاربرمورامغزاله السادات
دیاريراضیهبهبوديسارا

ربیعی کلخورانیمحسنپروانه پورگلیمهدیه
رنجبرزادهشهاب

تأییدیه هاي دریافتی



نام خانوادگینامنام خانوادگینام
طریقتنگینزارعیسمیرا
طوسیسمیرازارعی اردهاییسیما
طه زادهساراسادسیحمید
طیبیفاطمه صغريساالرانسیه

عابديمحمد کاظمسخائیمعصومه
عبدالرضائی دهقیاصغرسخائیفائزه

عبدالمنافینسرینسرابادانیراضیه
عزیزلوسعیدسعادت فرفرشته
عزیزيمعصومهسلیمان پورسپیده
عالیی پورعلی اکبرسیاوشیساناز
علی محمديزهراشاوردياصغر

علی نیاتازه کندمژگانشاهرخی نیامرجان
غریبمحمدرضاشمس الدینیمهدیه
غفاري نیامریمشمسیانامین

غنی زاده حجی خواجه لورضاشوکتی امرالهمهدي
فرخندهبهنامشیخ لريسحر
فوالديبهنامشیدفرپریا

قائمیمریمشیريافشین
قائمیمجیدصحرائی برجلوندا

قدیریانمحمدباقرصفري گواريمهدي
قربانیمعصومهصولتیفرزاد
قربانیعلیرضاضمیرينازنین

تأییدیه هاي دریافتی



نام خانوادگینامنام خانوادگینام
منصفیمحسنقربانی شورابیفاطمه
موسوي ارفعسید محمد شهاب الدینقمريآرزو
مهدوي آبندانسريسیده راضیهقوس قانیزهرا
مهدي پورمعصومهقیطاسی سرابیزهرا

مهدي زادهحامدکفائی عظیمیفاطمه
مهمانیسایهکیانالهام

نبی زادهاحمدکیانی فیض آباديهادي
نظریانفربدگودرزيمحسن

نوبهارسمیرالبافیمحمد علی
نوربخشفخري الساداتلشگريهادي
نوريعاطفه الساداتلشگريداود
نورينغمهلوائیلیال

نوري پورمصطفیمحرابی زادهمهدي
واشقانی فراهانیفاطمهمحمدباقريعلیرضا

وفاپیشهذلیخامحمدعلی پورنیره
هاشمینجیمهمحمدي جزهسمانه

هدایتی منشآتنامحمدي جواهريحسام الدین
همتی رادمسعودمحمدي لداريزهرا

یاوريمریممختاريسمانه
یوسفیعلیرضامدديمحمود

مراديسعید
مکنت خواهپگاه

تأییدیه هاي دریافتی



تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( در ادامه لیست اول) 

شکوفه رفیعی
ندا شهبازي بیله سوار

فرشته سعادت فر
زهرا درزي

معصومه میرزا پور عباس آباد
نازیال هنرمند
فاطمه بابائی

میترا کارگري
فرزانه افشاري
سپیده سعیدي
تیمور جهانگرد
پروانه عزمی

مهدي سرتیپی
عاطفه نوربخش حسینی

محمدرضا رشیدي
فاطمه اسناد

سحر مرتضوي راد
عزیزه مشگین

سارا اخالقی فرد
ندا خلیل نژاد
سمیه لطیفی

وجیهه صیقل اردکانی
زهرا مالحی

محدثه سادات احدي نژاد
محبوبه محمدي

متین السادات هاشمی



تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( در ادامه لیست دوم) 

میرعباس سجادي
مژگان خلج
وحید روحی

ایمان جرقی عراقی
مجید نعمتی
سودابه کلهر

علی رزمجویی
شایسه هروي



تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 

حامد شیري
سپیده سادات قریشی
مریم محمود آبادي
سمیرا قنبري لکموج

سمیه کیاپاشا
نفیسه اسفندانی
سمیرا ملکی نژاد

الهام گوجانی سامانی
سودابه کلهر



ابوذر سوريمهوش عباسی
پریا عبداللهی مقدممینا نعمت زاده
آذر عابدزاري محلهمصطفی محمدي

شاهین بالدرنگهستی کاظمی مؤید
محمدعلی دهقانی تفتیسعید تیمورنژاد
سمیه قدیمیصدیقه شاه بیک
ابوالفضل آرزهرضا کارگر برزي
محمدجواد نیکوئیسید محمد پیروز
سپیده احقاقیابراهیم نصارزاده

الناز نظامی بلوچیسیده رقیه موسوي مرادي
ماریا دباغ رضائیهفاطمه بایرامی

الدن آبخوارشاهگلیسپیده انامی راسته کناري
امید نبی زادهمصطفی فرخی

خاطره صادقینرگس جاللی پور
مهرداد شفیعیفرزاد ولی زاده

حامد آذرمیسعیده حق پرست
محبوبه رحمانیمحمد جواد شکرزاده
سهیال بابارحیمسمیرا توکلی شلمانی

مهدي کیهانیانمریم امینی
فریده فرهوديخدیجه صمدي
مرجان علیرضاپورفاطمه نصیري

احمد نجفینسرین علی پور تاج آبادي
لیال میرزائیسولماز مهدیزاده

شایسته هرويمحمدعلی طاهریان
معصومه میرزائیمرجان عبادي

سهیال آزادقاسم رضازاده گودرزي
نادر میرزائی کمانگرمصطفی کریمی
سعید عزیزلو

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



فریبا رضاخواهپرنیان کیان مهر
داود سهرابیفرشید زادباقر تپه لو باغی

راضیه عموزادخلیلیاکرم اقدامی
زهرا امامیمجتبی جلیلی

پوریا موسی نژادداور دلخون اصل
زینب میرین بیگلومرتضی مرادي کلهري

الناز رضوي قهفرخیمریم عابدي
فائزه پورکریمیمحمدرضا میرزایی وش
عباس موسولیمنصوره سهراب عالئی

علی مسلم پوررزیتا رضائی
وحید زمانینسیم مهجوري کوره اي

احمد اصغري حاجی آقافرزانه نظري
نرگس محقق کیاآرش برگ بیدبیرانوند

نسرین براتیمعصومه کیمیایی
محمد آخونديعلی محمدي

علیرضا قوانلوي قاجاراسماعیل جمشیدي
مجید پهلوانهانیه اورجلو

پروین احمدي چشمه ماهی

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



نسرین ولی خانیمعصومه کیمیائی
نوشین ربیعیآسیه استاجی

پریسا خواجه وندسید سجاد طبسی
پریا برزگرمحمد علی محمدي

فاطمه رفعت منشعلیرضا ساجدي
فاطمه زهلیرضا علیزاده

سیده راحله حقایقیماهرخ نامجوفر
مهدي اسماعیلیکاظم مرادي
ابوالفضل فداکارمهسا سلمانی
سیده زهرا میراحمديحمیرا سیرانی
ریحانه احديراحله ساتکین
فاطمه اصالنیسارا بهتوئی

آزاده نوري خوخاطره صادقی
کیوان کریمیزیبا ثروتی

مجید احمديفاطمه تیموري
راضیه عموزاده خلیلیمجید خانی

زهرا جعفريلیال ناصري قره کند
فائزه خرمیانزهره شهسواري

فریده خطیبسحرعلی یاري بابلقانی
ابوالفضل فداکارشیدا گلوانی

علی اصغر سمیع پور کمنیسمیرا هاشم لو
کیومرث قالوندمینا اسدي

مهیار شاهین آجرلوآرزو یوسف زاده
محسن گودرزيشیما سلطانی والشجردي

عباسعلی نوريستاره نیستانکی
نسرین براتیمنصوره سهراب عالئی

محدثه میرزاخانی

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



محمدعلی محمدیسیده زهرا میراحمدی

فاطمه بحرانیعلی وطن خواه چری

سحر پرتوی خانقاهرضا فقیهی سهزابی

حسن معصومی حاجی آقاحمیرا سیرانی

جواد درخشانحسن قرایلو

فروغ جعفری زادحانیه شهسواری

سها ختائیزینب جعفری

حمید اسمعیلیحسین بهمنی

اکرم قربانخانیالهام یاحقی

محیا علی عسگریمینو بیژنی آرام

مینا بیگدلوحسین وطن پرست

اکبر زمردی برازندهسمانه محمدزاده روفچاهی

مجید سیاریسپیده رهبر قهفرخی

امین شمسیانزهره نوری زاده

(ادامه)تأییدیه های تحصیلی دریافتی 



الهه محمديمهناز تاج کریمی
المیرا ایلدرممحمدرضا زاغري

اعظم رحمت آباديآزاده انصاري
سیما مدان لوغفار مدبري فر

ابراهیم مرصعیسعیده کهن
نسرین حاتمیساناز رمضان زاده

بهزاد دستانمحمدعلی حسینی خطیبیانی
مرضیه فرجیمهدیه آذري

حبیبه افخمی عقداءپرستو پاکدل الهیچی
حمیده مقدمسید امیر جوالئی

سمیرا افروزيفاطمه ناصري تجرق

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



علیرضا گنج خانیغزاله سادات حسینی

حمید جمشیدوندمعصومه ولی نژاد

بهزاد رضازاده زکیامیر امیری

نساء غفرانی کجانیمعصومه فعله گری

لیال طارمیپریسا بصیری

علی محمدزادهحمید مهدی زاده آسیابسری

حبیبه افخمی عقداء

(ادامه)تأییدیه های تحصیلی دریافتی 



سمیرا قدمیآذین ایالنلو
انور کریمیحسین سفیدگر اصل

محمد یوسفیترانه کریمی
امینه اوسطیاحسان انصافجو

مرضیه حضوريسروین طاهرخانیان
سعید دلشاد

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



سید ستار میرنادمسمیه سعدان
یاسر سلطان محمديآزاد صحرائیان
فرشاد بام زرسمیه سعدان

فاطمه قاسمیمهدي نیکخواه
جاوید عشقی آرباطیآزاد ولی زاده
انسیه مهر پیوندي الونديزینب بابایی

محمد دزفولیانمینا شکورقهاري
عیسی فراشیانیفرحناز یارمحمدي
بابک رنگینیمهرداد فرهادي

سارا هاشمیمحمد حسن ابراهیمی بیدگلی
بهزاد قاسمیمینا کوشکی

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



سمیرا جهان پور (ریز نمرات ندارد)مهرداد ملک تاجی
علی اصغر احمدپورمریم برزه کار

حمید رخسارزادهاکرم طالبی
حسین شبانی سفید دشتیفرناز رجبی جوشقانی

افسانه درویش نژادسهراب منصف شمرده (ریز نمرات ندارد)
مهرناز ذوالقدريعلی مختاري

محمدرضا غرایاق زنديمیثاق داودي نیا
علیرضا فیضاحمد طاهري ریزي
مهدي حقیقیحسین شمس وندي
الهه یاسمیسمیه علی مندگاري

امیدعلی معیري درخانهنورالدین ترابی مراش
بهروز مشهدي خلرديرضا فرانوش

مرجان داختهفاطمه شکوهی آقدرق
هنگامه رودکی نظامیمرضیه کوچکی نوجوکامبري

ذلیخا وفاپیشهسید محمود موسوي میرکال (ریز نمرات ندارد)
منیژه شاه حسینی فارسیامین جمشیدي
سیده فاطمه صفوي (ریز نمرات ندارد)محمد خلیفه

حانیه احمدي نیاپرویز شاپوریان
مائده عسکراردستانیرضا فغفوري
وحید محمدنژادمجید کزازي

امید رضی کاظمیاحسان مختاري
سمیه مرادزاده مشکینییونس کشاورز

اسرافیل قاسمیسیده سادات آقایی قاسم آباد سفلی
رضا یادگاري (ریز نمرات ندارد)احمد میرزائی

آزاد نوین روز احمدآبادمعصومه درگاهی
ابراهیم نوروزيعلیرضا فرهادي

مرتضی سلیمانی سلیمیسجاد جمالی
غزاله آقایی (ریز نمرات ندارد)سحر یزدان شناس

مینا مقدسزهرا علی پور ترزنق
الهه مردانشاهیفاطمه آقازیارتی فراهانی

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



انسیه نجفیعرفان کشاورز
اکرم رجبی چاورچیحمید زارع

محمد برزگرکبري کریمی داودي
فریبا نورافکنامید اسحقی (ریز نمرات ندارد)

زینب قلی زاده نوروديمهشید امینعلی لو
سارا شاه بادرضا مروتی

علی پروین زادهفریده طهماسبی
مریم کارگر فردفاطمه سادات موسوي مقدم

فریبا دهقانیانعباس رستموند بخشایش (ریز نمرات  ندارد)
محمدرضا پورمهديرویا پیري

گلناز رشیدينرگس سرآمد دابانلو
نرگس شاکرسمیه رئیسی

سید سجاد زرینینوراله موسوي
پرویز قصابیسارا قاسمی وچین

مهدي باباخانینفیسه انصافی
محمدعلی غفاريداود فالح

محمد غالمی یاراحمديسارا طه زاده
مرتضی باقريفایزه رهنی

شبنم کاشانیمحمدامین علم صاحب پور
محمد میرزایی شمسیناهید پورجعفر دولق

علی کرم اللهیحسن کریمی مهر
الهام طهماسبیفرخ خیري
رقیه رحمانی تبارزهرا نادرنیا

سیدمحمد جواد میربابائیمهسا امانی تکبالغ
حسن معافیزینب قلی نورودي

مهسا فردي فالحمرتضی غفاري
حسن عادلی خوشه مهر (ریز نمرات ندارد)سجاد جمالی (ریز نمرات ندارد)

زهرا ع- عنبريالهه ملک محمدي
مهسا بنده سريسحر نعمت زاده

محمد مهدي بابااصفهانیمحمود سلیمان زاده
علیرضا باقرپسنديافسانه خسروپور

سینا دهقانی تفتیحسین طرزي
هادي نادريفرشته فتاحی

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



ستاره بختیاريمرضیه علیزاده نیک
حمید پیرانیپگاه برون
حسن عادلی خوشه مهرمینا مهدیلو

حسین داورپناهالهه عباس پور
نیره مبارکیمحمد غالم نژاد
الهام فرامرزينفیسه انصافی

سیده فاطمه قاسم نژاد کارسیدانیبهرام علی زاده
ولی اله فالحمحسن علی نژاد

سارا جهان دوستمریم مردي
سحر یزدان شناس (فقط ریز نمرات)محمد معروفی

حمیده رضاپورمریم شیرمحمدلو
حمید زندخانه شهريفرشته خلجی

مریم زمانیانسید حامد محمودي
مهسا برزگرسمانه عشرت آبادي

سمانه گودرزوند چگینیعلیرضا جباري
سید علی اکبر سید مؤمنیفرزان جالئی

بهزاد شمسعلی زادهطاهره حجازي موغاري
علی مسلم پورپروانه سادات گنج دار

محبوبه کریمیان کاکلکیاحسان مومنی
لیال حسین خانیاسماعیل عزیزي فرد

علی آریان پورسجاد گنجی (فقط ریز نمرات)
عباس وفادارکبري شکري نصرت آباد

سامان جعفرينیلوفر جعفري
مهسا فردي فالحالهام حیدري

رقیه سلیمانیحسین کریمی کشه
فاطمه حسینیسهیل بصیري

فرید رضازادهشقایق روح الهامی
سهیال انصاري رامنديپریچهر مهدویان احدي

صنم علیزادهسیما زارعی اردهائی (ریز نمرات ندارد)
اعظم دستوارهنادر بدرلو

کیوان احمدي نیا (ریز نمرات ندارد)کامران ندائی
هانیه نجف پور (فقط ریز نمرات)علی رضا باقر پسندي (فقط ریز نمرات)

علیرضا قوانلوي قاجاررضا حسینی تودشکی

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 



اکبر رزاقیشبنم یوسف زاده خانقاه
حمیدرضا مختارزاده (ریز نمرات ندارد)فروغ حاجی جعفرنمازي

هادي قالوند (ریز نمرات ندارد)نیلوفر سادات حیدري تکیه
هاشم صادقی



الهام مسعوديمینا السادات جلیلی
فاطمه نصیريرقیه موسی خانی رازلیقی

سیدمحسن اکبرياحسان نامور
فریبا سادات حسینیمعصومه نصیري

حسین توکلی طبامحمد عزیزي کمال آباد
محسن نامی رزيمهدي شوکتی
مجتبی سرنازستاره سلوکی
سحر سادات میرجعفريآیدا دیباج تبار

صادق یعقوبیانسعیده مدرسی یزدي
لیال علی محمديرضا اورج پور

امیرعلی نصیريحجت اله برزگري
مهناز پورعنقا (ریز نمرات ندارد)امیررضا البرز

سیدمحمد پیروزدرسا بصیر
حمیدرضا حسنیسیدمحسن اکبري (ریز نمرات ندارد)

مهدي فارسی (ریز نمرات ندارد)شیما حسینقلی زاده
هاشم املوك منشمحمدحسین قیدي

فهیمه عسکريفریبا صباغیان کرمان
مریم قنواتی زاده

تأییدیه هاي تحصیلی دریافتی ( ادامه) 
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