
فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگی و نامشماره دانشجویی

مراجعهجزایري سپیده سادات951105015

ژاله رخ سیمایی سروین951105025
مراجعه و تصویب 

98/02/19

اصالحعطایی سلوط فرشته951105033

اصالحاقاپور نوید952105005

اصالحترك زبان محمد952105010

اصالححسنی ندا952105011

صفرعلیزاده دلناز952105021
مراجعه و تصویب 

98/02/19

اصالحفدایی شهرزاد952105026

اصالحکردي ارزو952105029

تصویب 98/02/19باقري میارکالیی مهسا961105006

مراجعهخداپناهی امیرمحمد961105013

تصویب 98/02/19عرب ساغري مجید961105026

تصویب 98/02/19فرج نیا بهاره961105029

اصالحمحمودي ساناز961105036

مرادي الت محله ایمان961105037
مراجعه و تصویب 

98/02/19

اصالحموسوي سیدمجتبی961105039

تصویب 98/02/19نصراله زاده مهرابادي الهام961105043

تصویب 98/02/19نوایی صبا961105045

اصالحپناهی سلمان962105003

تایید و مراجعهیوسف زاده لیال962105006

تاییداتشی گلستان سارا962105007

اصالحپرویزي الهه962105008

اصالحاخوندي مهدي962105013

تایید و مراجعهشیرازي عطیه962105014

اصالحنصرتپور بابک962105017

اصالحبنی اسد مهدیس962105019

تاییدحسینی سیدمهدي962105021

اصالحعسکري رانکوهی سیده فاخته962105022

اصالحپهلوانی زهرا962105025

 ارشد انرژي معماري 



اصالحبهلولی ایمان962105026

اصالححسنی اندبیلی صدیقه962105028

تاییدجاللی-حامد971105014

اصالحعقیلی-سپیده السادات971105030

تاییدکربالیی اکبر-نسرین971105050

اصالحتاجیک-محدثه971105051

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگی و نامشماره دانشجویی

مراجعهسلیمی نژاد پگاه941102015

تصویب 98/02/12رفیعی مریم951102020

تاییدارجمندنیا مهزیار961102001

اصالحاعوانی فرنگیس961102004

تصویب 98/02/12تقی زاده مصطفی961102014

تصویب 98/02/12دامن افشان مریم961102020

تصویب   97/11/4ستاري امیرحسین961102024

تصویب 98/02/12میرزاده معلم نگار961102040

تاییدنعمتی نژاد بابک961102042

تصویب 98/02/12انوشا مریم962102003

اصالحچگنی شبنم962102006

اصالحباقري صبا962102007

تاییدشعرباف شعار ناصر962102009

تصویب 98/02/12حسینی طباطبایی هومن962102010

تایید و مراجعهابوالفتحی راد ازیتا962102011

تاییدباقري سعید962102013

تصویب 98/02/12نورانی حنانه سادات962102016

تصویب 98/02/12یزدانفر امیرحسین962102019

تصویب 98/02/12بگماز مریم962102021

تصویب 98/02/12اناري شروین962102022

اصالحاله وردي میگونی رویا962102024

تاییدسواحلی محمد962102027

تایید و مراجعهعلیخانی امین962102028

تاییداحمدي-اورینب971102001

تایید و مراجعهاخیانی-مریم971102003

تاییداسترکی-امنه971102005

تاییداسفندیاري-مروارید971102007

 ارشد تکنولوژي بایونیک



تاییداسمعیلی-نغمه971102009

تاییدتندري-سروش971102013

اصالحرزاقی-مهدیه971102019

اصالحرسولی باقی-ساشا971102020

تاییدسپهر-مهدي یار971102022

تایید و مراجعهشتی-فروزان971102024

اصالحصدق علی-محمد971102025

تاییدعباسی منجزي-نسرین971102026

تاییدغفوریان مداح هروي-علی سینا971102030

تاییدگلی-محیا971102034

تایید و مراجعهمحمدقاسمی-رسا971102036

تایید و مراجعهمیرخشتی-نگین السادات971102041

تاییدمیرزایی-فهیمه971102042

تایید و مراجعهمیري-سیدامیر971102043

تاییدنژدافرین نیگجه-حسین971102044

تایید و مراجعهنصرازادانی-حورا971102045

تاییدنوروزي-مهنا971102046

تاییدهادي نجف ابادي-فاطمه971102047

تاییدشیردل-مهسا971102051

تاییدنفیسی-هیلدا971102052

فرم شماره 2فرم شماره 1نام خانوادگی و نامشماره دانشجویی

تصویب 98/02/12رشیدیان علی941103042

تصویب 98/02/12گرامی گلچین لنگرودي نیلوفر941103053

تاییدرنجبرکیا هستی951103015

تصویب 98/02/12عسگري تپه سحر951103046

اصالحدارابی شهرزاد952103012

تصویب 98/02/12علی محمدي حسنیه952103023

تصویب 98/02/12فرصیاد سروش952103025

اصالحاحمدیان شالچی ارش961103002

تاییدبختیاري هدیه961103006

تصویب 98/02/12سیل سپور علی961103019

اصالحشهبازي یعقوب961103023

مراجعهشیخیان براتی شاهین961103024

تصویب 98/02/12عظیمی مهشاد961103027

 ارشد تکنولوژي دیجیتال



اصالحقلی بیگی امیرحسین961103033

تصویب 98/02/12کرمی امیررضا961103034

تصویب 98/02/12گیوي فرشته961103037

مراجعهابن رسول صنعتی ریحانه962103012

تصویب 98/02/12زینلی فهیمه962103013

تایید علیرضایی نسترن962103014

تصویب 98/02/12سلمانی مریم962103016

تصویب 98/02/12رمضان سجاد962103018

تایید دستخوش راحله962103021

تصویب 98/02/12شیرمحمدي زیبا962103025

تایید اصالنی دالرام962103032

تایید و مراجعهاسدي ملردي-زهرا971103003

تاییداسکندري دورباطی-مائده971103004

تایید و مراجعهاصغري-مریم971103005

تاییدامینی-میترا971103006

تاییدبرامکی-الهام971103008

تاییدپوررشیدي-احمدرضا971103011

تایید و مراجعهترابی-طاهره971103012

تاییدتهرانی فر-محمدرضا971103014

تاییدتیمورنیا-فاطمه971103015

تاییدجلیلوند-مرجان971103016

تاییدخسروپور-اریانا971103018

تاییدخلیلی-شیما971103019

تایید دشتی-فاطمه971103020

تایید رحیمی-وفا971103023

تاییدسمیاري-فاطمه971103025

تایید شباهنگ-شهروز971103026

تایید و مراجعهشریفی-پویان971103027

تایید شمس-عطیه971103028

تاییدشیدائی-ایال971103029

تاییدعلی اکبریان-داود971103031

تاییدفرهادي-زهره971103034

تاییدفالحت کار-علیرضا971103035

تاییدقنداق ساز-فاطمه971103036

تایید و مراجعهکرباسچی-محمد971103037



تاییدگلی-امیر971103038

تایید گنجه زاده-نازنین971103039

تاییدمرزوقی اصل-امیرحسین971103040

تاییدمعیري نیا-مسعود971103041

تاییدمنصوري-مجید971103042

تایید و مراجعهنعیم ابادي-مائده971103046

تاییدنوتاش-سیاوش971103047

تاییدواعظیان-شهرزاد971103048

تاییدفتحی آق قلعه-صاحبه971103050

تاییدنعمتی-فاطمه971103051


