
  علوم اقتصاديفھرست داوطلبان رشتھ 

 فیش شهریه وضعیت پرونده رشته امتحانی نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                             سعید                          میثم                                    احقاقي                                   1

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          محمود                         حمیده                                   احمدي زوارم                              2

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          عبدالھ                        محمد                                    ي                         اسدي قره قشالق 3

اسمعیلي  4
 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          حسین                          فروغ                         صدرابادي                        

 با فیش کامل                                                         علوم اقتصادي قلي                           ناصر                                    الفتي                                    5

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          كاظم                          میترا                                   باباپور                                  6

 بدون فیش مستندات نداردعلوم اقتصادي                                                          محمدرضا                       سیاوش                                   بابانژادافغان                            7

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          حبیب الھ                      جواد                                    باغبان پور                        8

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                                               عنایت    اسحاق                                   بھنام                                    9

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                      نورخدا                        ھادي                                    پیردایھ                                  10

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          علي خان                       مھدي                                    تاجدیني                                  11

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          بھمن                          مسعود                                                                    جباري   12

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          علي اكبر                      حسن                   چناراني                                  13

 بدون فیش کاملصادي                                                          علوم اقتجالل                          منیره                                   حمل دار                                  14

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                    غالمحسین                      محمدجواد                                خسروسرشكي                                15

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          حسین                          حامد                                    خضرزادگان                                16

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          علي اصغر                      فرامرز                                  خلیقي                                 17

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                                           یدالھ        امین الھ                                ربیع پور                                 18

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                          حسین                          نوشین                                   شاھمرادي                                 19

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          سیدمحمود                      سیدمحمدنواب                             صفوي                                     20

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          كوچكعلي                       عزت الھ                                                              صیادنیاطیبي 21

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          محمدباقرشھیر                  شھبد                        صیقالني                                  22

 بدون فیش کامل                                                          علوم اقتصاديمرتضي                         علي                                     عبادي                                    23

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                        محمدطاھر                      فرزانھ                                  عباسي                                    24

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          مجتبي                         محمد                                    عباسي                                    25

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          صفدر                          سعید                                    عبدي                                     26

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                                         مجتبي          زھرا                                    عقیقي                                    27

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                              غالمعلي                       فرزانھ                                  علمي                                     28

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          حسین                          محمد                                    علیخاني                                  29

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          مصطفي                         پرگل                                                               علیمرداني     30
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 فیش شهریه وضعیت پرونده رشته امتحانی نام پدر نام  نام خانوادگی ردیف

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          فریدون                        احیا                        عیوضي                                    31

 بدون فیش کامل                                                        علوم اقتصادي  رضا                           ھادي                                    فرامرزي                                  32

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          علي                           سلمان                                   فرج نیا                                  33

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          جبار                          سمیرا                                   قنبري                                    34

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          ولي جان                       وان                                   كیكرمیان                                   35

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          علي                مسعود                                   كوھي                                     36

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                عبدالعلي                      مسلم                                    گنجي چرمھیني                             37

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          غالمرضا                       اسماعیل                                 لقماني دوین                              38

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          محمد                          مصطفي                                                            محبي مجد        39

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          مجید                          صادق                            محیط                                     40

مختاري  41
 بدون فیش کامل                                                      علوم اقتصادي    محمود                         محمد                                    اسفیدواجاني                      

 با فیش املکعلوم اقتصادي                                                          محمود                         محمد                                    مصطفي زاده                               42

مظلوم  43
 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          محمدعلي                       محمدرضا                                 پورشترباني                        

 بدون فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          علي                           یرحسین                                اممھندسي                                   44

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          عباس             حاجي محمد                               نشاطقوجق                                 45

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                كاوس                          محسن                                    نظري فارساني                             46

 با فیش کاملعلوم اقتصادي                                                          علي اصغر                      مھسا                                    نوري شیرازي                              47
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