
 رشته تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف

 جوشكاري مرتضي حيدري ١

 جوشكاري سيد رضا ابراھيمي ٢

 جوشكاري محمدافشار 

 لجستيك كيوان اميري ٣

 لجستيك مجتبي باغستاني ٤

 سخت افزار كامپيوتر مرضيه محمدي ٥

 سخت افزار كامپيوتر زينب باقر زاده ٦

 كامپيوترسخت افزار  نرگس تقوائي ٧

 سخت افزار كامپيوتر راضيه خالصه دھقان ٨

 سخت افزار كامپيوتر مليحه محمد زماني اشتياني ٩

 سخت افزار كامپيوتر زليخا سيفي ١٠

 سخت افزار كامپيوتر نازيال ابراھيمي ١١

 نرم افزار كامپيوتر مجيد ايجادي ١٢

 نرم افزار كامپيوتر الھام مصباح ١٣

 نرم افزار كامپيوتر ايمان زينب اصغر پور ١٤

 نرم افزار كامپيوتر ايدا تواضعي ١٥

 نرم افزار كامپيوتر شرافت ساالري ١٦

 نرم افزار كامپيوتر رقيه موسي پور ١٨

 نرم افزار كامپيوتر اكرم رضائي ١٩

 نرم افزار كامپيوتر رسول كاوياني نيا ٢٠

 نرم افزار كامپيوتر معصومه مويدي ٢١

 نرم افزار كامپيوتر ريحاني الوارفريبا  

 نرم افزار كامپيوتر معصومه وفائي ٢٢



 نرم افزار كامپيوتر منصور ساري دھي ٢٤

 نرم افزار كامپيوتر زھرا ناصر بخت ٢٥

 نرم افزار كامپيوتر زھرا دھقاني سالو محله ٢٦

 نرم افزار كامپيوتر مريم مظفري ٢٧

 ارتباطاتفناوري اطالعات و  ميترا حسيني ٢٨

 فناوري اطالعات و ارتباطات زھرا جھاني ٢٩

 فناوري اطالعات و ارتباطات پگاه حق نژاد ٣٠

 فناوري اطالعات و ارتباطات زينب ھاشم لو ٣١

 فناوري اطالعات و ارتباطات محمدسھلعلي 

 فناوري اطالعات و ارتباطات مھدي سھلعلي 

 فناوري اطالعات و ارتباطات مژگان دھستاني 

 فناوري اطالعات و ارتباطات سيده معصومه سادات رسول ٣٢

 فناوري اطالعات و ارتباطات سحر ناصري ٣٣

 اطالعات و ارتباطاتفناوري  سحر ابدار باشي ٣٤

 فناوري اطالعات و ارتباطات سارا مھدوي زاده ٣٥

 فناوري اطالعات و ارتباطات صمدرضائي ٣٦

 فناوري اطالعات و ارتباطات سميه صمدي ٣٩

 فناوري اطالعات و ارتباطات فاطمه مصطفائي ٤٠

 فناوري اطالعات و ارتباطات عامرمھراني ٤١

 و ارتباطات فناوري اطالعات علي رھبر ٤٢

 فناوري اطالعات و ارتباطات علي دولتشاھي ٤٣

 فناوري اطالعات و ارتباطات مجيد سلماسي ٤٤

 فناوري اطالعات و ارتباطات ليال افشاري كبود چشمه ٤٥

 فناوري اطالعات و ارتباطات ابوالفضل مسلمي ٤٧



 فناوري اطالعات و ارتباطات ميثم ھاشم ساربان ٤٨

 فناوري اطالعات وارتباطات رضا بيگ لري ٤٩

 فناوري اطالعات و ارتباطات مريم فالح نژاد ٥٠

 فناوري اطالعات وارتباطات مريم رضا زاده ٥١

 فناوري اطالعات و ارتباطات الھام نخبه دھقان ٥٢

 فناوري اطالعات وارتباطات منصور كشاورزي ٥٣

 فناوري اطالعات وارتباطات رضا حاجي نصيري ٥٤

 فناوري اطالعات و ارتباطات صالحي زھرا ٥٥

 مديريت كسب  كار محدثه حسني درويشي ٥٦

 مديريت كسب  كار نجف پور قزل احمدرضا  

 مديريت كسب  كار مجيد محمدي 

 مديريت كسب  كار آمنه مھري 

 مديريت كسب  كار روح اله قنبريھا 

 مديريت كسب  كار مجتبي ملكي 

 مديريت كسب  كار مھدي رسولي 

 مديريت كسب و كار داود حسين آبادي ٥٧

 مديريت كسب و كار مھدي جعفريان ٥٨

 مديريت كسب و كار منصور حجركشت ٥٩

 مديريت كسب و كار وحيدرشيدي ٦٠

 مديريت كسب و كار پروانه ھمتي ٦١

 كارداني فني مكانيك اويلي محمد رضا قمي ٦٢

 كارداني فني مكانيك سيد محمد رضا حسيني يكنمي ٦٣

 كارداني فني مكانيك عباس اردكاني ٦٤

 تعميرات ماشين آالت عباس داودي ٦٥



 تعميرات ماشين آالت محسن شماخي ٦٦

 تعميرات ماشين آالت محمدفيروز روستا ٦٧

 تعميرات ماشين آالت امير اردكاني ٦٨

 تعميرات ماشين آالت  محمد جواد صدري ٦٩

 تعميرات ماشين آالت مجتبي پيله وري ٧٠

 تعميرات ماشين آالت  ميثم فالح پيشه ٧١

 تعميرات ماشين آالت سيد عباس عبادي ٧٢

 تعميرات ماشين آالت ميثم عالي  ٧٣

 تعميرات ماشين آالت سيد رسول اله نقيبي ٧٤

 ماشين آالتتعميرات  مھرداد امين لو ٧٥

 سيستم ھاي رايانه اي ھاجر حيدري ٧٦

 سيستم ھاي رايانه اي طيبه درويشي شوخ ٧٧

 اينترنت و شبكه كوشا حميدي راد ٧٨

 ايمني و بھداشت فاطمه پيشگاھي ٨٠

 ايمني و بھداشت احمد خسروپور ٨١

 ايمني و بھداشت معصومه طالبي ٨٢

 بھداشتايمني و  فاطمه مھدي پور ھرسيني  ٨٣

 ايمني و بھداشت ايوب ھمتي ٨٤

 ايمني و بھداشت محمدآزاد فالح ٨٥

 ايمني و بھداشت مجيد بھرامي منش 

 ايمني و بھداشت علي موالئي نصرت آبادي 

 ايمني و بھداشت مريم فالح نژاد ٨٦

 ايمني و بھداشت الھه پلنگ خو ٨٧

 ايمني و بھداشت سحر تواضعي ٨٨



 ايمني و بھداشت ليال نوروزي ٩٠

 ايمني و بھداشت كبري سياح البرزي ٩١

 بھداشت ايمني و فرشته سلطاني ٩٢

 ايمني و بھداشت احمد سلماني صفت ٩٤

 ايمني و بھداشت سميه ميرزائي ٩٥

 ايمني و بھداشت مھسا ساماني پور ٩٦

 ايمني و بھداشت فرشته محبي ٩٧

 ايمني و بھداشت فرشته شھري ٩٨

 ايمني و بھداشت محمد رشيدي اورنجقي ٩٩

 و بھداشت.ايمني  يداله فالح نژاد ١٠٠

 ايمني و بھداشت مافيزھره  ١٠١

 ايمني و بھداشت عباس مھران نيا ١٠٢

 ايمني و بھداشت طاھره مھراني ١٠٣

 ايمني و بھداشت عفت السادات سيف زماني گوديني ١٠٤

 ايمني و بھداشت سودابه افشار ١٠٥

 ايمني و بھداشت زھرا فالح نژاد ١٠٦

 ايمني و بھداشت مھدي كريم پور افشار ١٠٧

 ايمني و بھداشت يوسفيشاھرخ  ١١٠

 ايمني و بھداشت زينب كيا حيرتي ١١١

 ايمني و بھداشت نرگس احمدي ١١٢

 ايمني و بھداشت برومند حسيني ١١٣

 ايمني و بھداشت عاطفه اميني ١١٤

 ايمني و بھداشت اميررضائي ١١٥

 ايمني و بھداشت مھدي روستافر ١١٦



 حسابداري ابوالفضل قشالق پور ١١٩

 حسابداري عليرضا شاپوري ١٢٠

 حسابداري نرگس عصمتي ١٢١

 حسابداري حميدرضا محرابي ١٢٣

 حسابداري آرزو عبادي ١٢٤

 حسابداري ناھيد افشار ١٢٥

 حسابداري سمانه تك روستا ١٢٦

 حسابداري فاطمه ميرزائي ١٢٨

 حسابداري سيده ژاله حسيني ١٢٩

 حسابداري بابك كندري ١٣٠

 حسابداري مقدميمعصومه  ١٣١

 حسابداري محبوبه حيدري ١٣٢

 حسابداري ايرج زارع دار ١٣٣

 حسابداري ميثم رفيعي نيا ١٣٤

 حسابداري ماريه حسن پور ١٣٥

 حسابداري  يداله معدن پيشه ١٣٧

 حسابداري  سحر بشيري ١٣٩

 حسابداري فاطمه بذرپاچ ١٤٠

 حسابداري  جھانگير نوروزي ١٤١

 حسابداري مالمحمديابراھيم  ١٤٢

 حسابداري آيدا سام ١٤٣

 حسابداري حسين معدن كن ١٤٤

 حسابداري كبري كيان پيشه ١٤٥

 حسابداري ازاده محرمعلي ١٤٦



 حسابداري مھسا محزون ١٤٧

 حسابداري مصطفي زارعي نژاد ١٤٨

 حسابداري عزيز مير اميري ١٤٩

 حسابداري مينا كرمي ١٥٠

 حسابداري شھره عقبائي ١٥١

 حسابداري سيد لطف اله افتخاري ١٥٢

 حسابداري مريم سلطاندوست ١٥٣

 حسابداري آذرسھرابي ١٥٥

 حسابداري ناھيد ويسي سطزي ١٥٦

 حسابداري فرشته فيروز روستا ١٥٧

 حسابداري سميرا سليماني وركي ١٥٨

 حسابداري اعظم عبدي ١٥٩

 حسابداري مھدي زرگر ١٦٠

 حسابداري رنجبرزادهعلي  ١٦١

 حسابداري سعيد روزبان  ١٦٢

 حسابداري  حسين سلماني ١٦٣

 حسابداري سميه وركشي ١٦٤

 حسابداري محمود دائي غفور ١٦٥

 حسابداري غزاله ناصري ١٦٦

 حسابداري مھدي ملكي ١٦٧

 حسابداري  فاطمه قاسم مال جعفري ١٦٨

 حسابداري فريبا حيدري ١٦٩

 حسابداري عليعباسيمھسا  ١٧٠

 حسابداري ابوالفضل نظري داودي ١٧١



 حسابداري مھدي ساني خان 

 حسابداري سھيال معدني 

 حسابداري قاسم يكتا كليدبري 

 حسابداري يگانه عبدالعلي پور 

 حسابداري زھرا بھرام پور ١٧٢

 حسابداري  سيداحمد اقبالي ١٧٣

 حسابداري مريم عصمتي ١٧٤

 حسابداري ھانيه روح االميني ١٧٥

 حسابداري علي شيرخاني ١٧٦

 حسابداري سميرا حبيبي نژاد فرد ١٧٧

 حسابداري سيده زھرا حسيني ١٧٨

 حسابداري بھاره پورخدا داده ١٧٩

 حسابداري نازنين احمد نيا ١٨٠

 مكانيك خودرو ميالد آقابالي ١٨١

 ماشين افزار  امين صحرائي ١٨٢

 ماشين افزار پيمان خاكباز ١٨٣

 ماشين افزار محمدمحمدبيگي 

 ماشين افزار مھدي معدني پور ١٨٥

 ماشين افزار يعقوب زماني ١٨٦

 ماشين افزار بابك كيان ١٨٧

 ماشين افزار حسن فالح زاده ١٨٨

 ماشين افزار ابراھيم نظري يكنمي ١٨٩

 ماشين افزار سعيد فتحي ١٩١

 ماشين افزار محسن اقا احمدي ١٩٢



 ماشين افزار وحيد مھراني ١٩٣

 ماشين افزار بھنام جوادي ١٩٤

 ماشين افزار محمد فالح پور ١٩٥

 ماشين افزار بھنام افشاري ١٩٦

 ماشين افزار جاللوندمحمد جواد  ١٩٧

 ماشين افزار ابراھيم كلھر ١٩٨

 ماشين افزار وحيد شيخ زين العابديني ١٩٩

 ماشين افزار ابوالفضل ابوالحسني نژاد ٢٠٠

 ماشين افزار محمدرضا حيدري نيا ٢٠١

 ماشين افزار محمد اقدامي مقدم  ٢٠٢

 ماشين افزار مھدي فرخي ٢٠٣

 ماشين افزار مھدي شفيعي ٢٠٤

 ماشين افزار رسول فالح فرد ٢٠٥

 ماشين افزار تيمورعباسي ٢٠٦

 ماشين افزار عرفان افشار صاحب اختيار ٢٠٧

 ماشين افزار محسن نيك پور ليله كوھي ٢٠٨

 ماشين افزار محسن مھراني ٢٠٩

 ماشين افزار كمال ميرزاخاني ٢١٠

 ماشين افزار اميرحسين افروزه ٢١١

 افزارماشين  مجيد رنجبر ٢١٤

 ماشين افزار اصغر بخشي مشكول ٢١٥

 ماشين افزار حميد محمد نيا ٢١٧

 ماشين افزار حسين شھري ناصري ٢١٨

 ماشين افزار رحيم سھرابي ٢١٩



 ماشين افزار نيما رحيمي ٢٢٠

 ماشين افزار احمدشكيبائي ٢٢١

 ماشين افزار محمد رضا غالمي ٢٢٢

 ماشين افزار داود عين آّبادي ٢٢٣

 ماشين افزار سعيد آقاجوني ٢٢٤

 ماشين افزار داودقدسي ٢٢٥

 ماشين افزار ميثم باران چشمه ٢٢٧

 اينترنت و شبكه ھاي گسترده بيژن علوي ٢٢٨

 اينترنت و شبكه ھاي گسترده محمد قاسم آبادي ٢٢٩

 اينترنت و شبكه ھاي گسترده داود شھبازي ٢٣٠

 ھاي گسترده اينترنت و شبكه داودصفري پورمقدم  ٢٣١

 برنامه سازي كامپيوتري سيدمحمدحسيني ٢٣٢

 برنامه سازي كامپيوتري علي اكبرمالمحمدي ٢٣٣

 برنامه سازي كامپيوتري حبيب اله بابائي ٢٣٤

 برنامه سازي كامپيوتري عليرضا شعاعي ٢٣٥

 برنامه سازي كامپيوتري سيدمھدي حسيني ٢٣٦

 كامپيوتريبرنامه سازي  پوران جوادي ٢٣٧

 سيستم ھاي كامپيوتري عليرضا شعاعي ٢٣٨

 برنامه سازي راحله دژكامه 

 برنامه سازي ايرج مھدوي 

 برنامه سازي ميالد سليماني 

 برنامه سازي رحمن اكبري ٢٣٩

 برنامه سازي  شاھين زريني ٢٤٠

 برنامه سازي زھرا بوشھري ٢٤١



 برنامه سازي علي امامي منش ٢٤٢

 برنامه سازي سارا تجره ٢٤٣

 برنامه سازي مريم اسدي ٢٤٤

 برنامه سازي  حميدرضا فالح پور ٢٤٥

 سيستم ھاي كامپيوتري فاطمه صالحي مھر ٢٤٦

 نقشه كشي صنعتي مھنوش قيدرلي ٢٤٨

 نقشه كشي صنعتي مريم معدندار ٢٥١

 نقشه كشي صنعتي سودابه غالمي ٢٥٢

 نقشه كشي صنعتي مجيد مھديان دلشاد ٢٥٣

 نقشه كشي صنعتي ليال برزگر اينانلو  ٢٥٤

 نقشه كشي صنعتي داود كوھزارع ٢٥٥

 نقشه كشي صنعتي سيده فاطمه سادات رسول ٢٥٦

 نقشه كشي صنعتي اعظم درخشان ٢٥٧

 نقشه كشي صنعتي مھناز حسن زاده  ٢٥٨

 نقشه كشي صنعتي فرزانه ماھي ٢٥٩

 نقشه كشي صنعتي ارش علي دوست نيا مياندھي ٢٦٠

 نقشه كشي صنعتي سمانه قبادي ٢٦١

 نقشه كشي صنعتي حسين عقبائي ٢٦٢

 نقشه كشي صنعتي طيبي الھام ٢٦٣

 نقشه كشي صنعتي ليال ناصر بخت ٢٦٤

 نقشه كشي صنعتي سميه حمشبوري ٢٦٥

 نقشه كشي صنعتي مونا ميري  ٢٦٦

 نقشه كشي صنعتي زھرا افشار ٢٦٧

 نقشه كشي صنعتي معراج فيروز زارع ٢٦٨



 نقشه كشي صنعتي محبوب كاكلي ٢٦٩

 نقشه كشي صنعتي حسن ھمتي ٢٧٠

 نقشه كشي صنعتي اميررضا موالئي ٢٧١

 نقشه كشي صنعتي ايمان شجاعي ٢٧٢

 نقشه كشي صنعتي جواد نوروستا ٢٧٣

 نقشه كشي صنعتي حسن نوحي ٢٧٤

 نقشه كشي صنعتي علي اصغر نوائي ٢٧٥

 نقشه كشي صنعتي ابوالفضل صادق زاده ٢٧٦

 نقشه كشي صنعتي احمد  قشمي نژاد  ٢٧٧

 كشي صنعتي نقشه ناصر روزبان ٢٧٨

 تعميرات مكانيكي سعيد قدس رضوي ٢٧٩

 تعميرات مكانيكي مھدي ارمندئي  ٢٨٠

 تعميرات مكانيكي خليل موميوند ٢٨١

 تعميرات مكانيكي بابك خورسند ٢٨٢

 تعميرات مكانيكي مسعود تفتي فيني ٢٨٣

 تعميرات مكانيكي امير داسدار ٢٨٤

 تعميرات مكانيكي صادق بابائي ٢٨٥

 تعميرات مكانيكي مجتبي عبدي ٢٨٦

 تعميرات مكانيكي اصغر غالمي ٢٨٨

 تعميرات مكانيكي اميد صالحي گنج قبادي ٢٨٩

 

 


