
  بسمه تعالي

  در حوزه امتحاني تهران ٩١-٩٢شركت در امتحانات پايان نيمسال دوم سالتحصيلي ليست دانشجويان مجاز به 

  نام دانشجو  رديف  نام دانشجو رديف  نام دانشجو رديف
 آتوسا حاتمي ٧٥ حامد نوذري٣٨ سولماز حاجي١

 خشايار حبيبي ٧٦ منا اميني٣٩ پور دستجردي يآيالر حبيب٢

 حسين حيدري ٧٧ مرضيه السادات برف چين٤٠ پريسا خليلي٣

 احسان خاكپور ملكي ٧٨ افسانه پيرايش٤١ ياسمن رشيدي٤

 بهراد ذبيحي نيا ٧٩ سيده طاهره جليلي فراشاه٤٢ سورين فوالدي فرد٥

 محمدامين رحماني ٨٠ محمدحسين حسين پور٤٣ پروانه نوروزي ورزقاني٦

 رضا رحيمي چلنبر ٨١ هادي حسيني٤٤ مونا هداوند٧

 آرام رزمجو نژاد ٨٢ علي دولت فر٤٥ بهزاد افشاري٨

 مصطفي زارع ٨٣ فرنوش رئيسي٤٦ بهنام محمدنژاد عمران٩

 عاطفه زارعي ٨٤ مهتاب السادات سيدحسيني٤٧ حسين مرادي١٠

 زينب زنگنه راد ٨٥ شيرين شعبان زرندي٤٨ مجتبي اجورلو١١

 ايليا عابديني ٨٦ مونا طالب جان نثار حسيني٤٩ حامد اعتمادي نيا١٢

 فاطمه عباسي ٨٧ احمد عرب سعيدي٥٠ سيدوحيد الهيار١٣

 پريسا عليجاني كوه بنه ٨٨ سيده رويا علوي٥١ مائده انصاري خوشابر١٤

 پريسا غالمي ٨٩ نيلوفر عليزاده٥٢ محمدرضا پورفرشچيان خلجاني١٥

 داريوش فقيهي ٩٠ بهاره فاطميان اول٥٣ فروزان تركاشوند١٦

 سامان قبادي ٩١ كاظم فرزانه كندري٥٤ آرمين تقي زاده١٧

 مهيار كريمي ٩٢ سحر فعال اوغاني٥٥ پريسا درويش١٨

 مژگان كيوان فر ٩٣ نرگس كحاليان٥٦ ايمان ذوقي١٩

 امير گرجي ٩٤ اميد كريمي٥٧ اكرم رستم٢٠

 نغمه گروسي ٩٥ بهناز مهرآبادي٥٨ مرصاد سليماني٢١

 احسان گلستاني حتكني ٩٦ محياسادات همايوني٥٩ ياسمن عليزاده٢٢

 معصومه ليلي نژاد ٩٧ ابوالفضل وليدمغربي٦٠ عارفه غني آبادي٢٣

 فائزه محمدي بازرگان ٩٨ هژير الياسي٦١ نويد غيبي٢٤

 سپيده منذري ايده لو ٩٩ سارا بزرگي جوالدهي٦٢ ابراهيم فروغي٢٥

 سيدمرتضي ناصري١٠٠ اميد حصومي٦٣ الهه فرهودي٢٦

 رضا ناهيدي نژاد١٠١ اشكان علي باالزاده٦٤ فرزاد قهرمانيان شيشوان٢٧

 موسي نظري١٠٢ مهشيد غالمرضائي٦٥ محمدجواد كجوري٢٨

 حسين نوروزي١٠٣ شيما كشاورز حداد٦٦ حديث كيواني نژاد٢٩

 مهسا هزارخاني١٠٤ عليرضا مصلحي فر٦٧ اشكان ماهريان جهرمي٣٠

 پريسا ياري بيگي درويشوند١٠٥ سيدمنصور ميرابراهيم پور٦٨ معصومه مومني٣١

 داود حسيني١٠٦ سيدعلي ميري٦٩ فرهنگ وفا٣٢

 يگانه خاني١٠٧ رحيم محمدي بيجائيه٧٠ سحر شفيعي عليائي٣٣

 محمدحسن درفان١٠٨ سيده ناديا پايمرد٧١ جالل عليزاده٣٤

 بشير مرادپور قلعه رشيدي١٠٩ تايماز ثنائي آزاد٧٢ الميرا نوري٣٥

 مهسا نوروزپور١١٠ مهدي جهاني عباس آبادي٧٣ مهدي دباغ٣٦

 احسان افشار كهن١١١ فرنوش رئيسي٧٤ زهره محمدي٣٧



  نام دانشجو  رديف  نام دانشجو رديف  نام دانشجو رديف
 سامان ساعدپناه  ١٣٦ دنيا فرخاد رسولي١٢٤ نگار بروشك١١٢

 احمد سيرجاني  ١٣٧ حسين فالحت دراز١٢٥ نوشين توفيقي١١٣

 اميرمحمد شيرعلي وند  ١٣٨ حبيب اهللا قراگزلو١٢٦ پريسا جعفري درگاهلو١١٤

 زهرا طالع  ١٣٩ محدثه محمدي١٢٧ مهتاب جاللي فرد١١٥

 مهرداد عبدالهي  ١٤٠ سيدمحمداسماعيل مدني١٢٨ مصطفي جالهي١١٦

 سعيد غريبي  ١٤١ ابوالفضل موالئي١٢٩ هستي سادات داوري١١٧

 بنيامين مستوفي  ١٤٢ محسن احمدنژاد١٣٠ نسيم ذوالفقاري١١٨

 حامد مصطفي نژاد  ١٤٣ فاطمه الهي١٣١ سپيده روشن١١٩

 سمانه مهني  ١٤٤ محمد جهانشاهلو١٣٢ يگانه زارع١٢٠

 سكينه پيراني  ١٤٥ پوريا حيدري١٣٣ ميالد سعادتيان١٢١

 فرنود فرازمند  ١٤٦ عطيه خراساني١٣٤ نرگس طائبي١٢٢

    نجمه زرقامي  ١٣٥ معين فارسي١٢٣

 


