
فرم معدلمدرک کاردانیمدرک کارشناسیرشته تحصیلینام و نام خانوادگیشماره دانشجویی

−−نداردنداردتجارت الکترونیکسیدعلیرضا الجوردی961523173

_داردتجارت الکترونیکدالرام کیانی چالشتری961523172 _ ندارد_

_داردتجارت الکترونیکمهدی کمالی961523171 _ _−−

داردداردداردتجارت الکترونیکحمید علی مردانی961523168

نداردنداردنداردتجارت الکترونیکمحمد شهریور961523165

نداردنداردنداردتجارت الکترونیکامین شریفی961523164

−−داردنداردتجارت الکترونیکفاطمه سعیدی دره بیدی961523161

−−داردداردتجارت الکترونیکزینب حسینی961523151

−−نداردداردتجارت الکترونیکسیدمهدی حاجی میراحمدی961523149

_نداردتجارت الکترونیکمهدی چهرقانی961523148 _ _−−

نداردنداردنداردتجارت الکترونیکمهدی بیاتی961523145

−−نداردنداردتجارت الکترونیکمعصومه امره961523141

نداردداردنداردتجارت الکترونیکحمید افسر961523138

_داردتجارت الکترونیکفاطمه نقاش961523130 _ ندارد_

−−داردداردتجارت الکترونیکمجتبی مطهری961523118

−−نداردنداردتجارت الکترونیکفرشته کیانی مطلق961523107

−−نداردداردتجارت الکترونیکابراهیم کالیی961523105

داردنداردنداردتجارت الکترونیکعباس فضلی کچیدی961523097

−−داردداردتجارت الکترونیکعاطفه غفاری961523092

_داردتجارت الکترونیکمحمدجواد علی زاده961523091 _ _−−

_داردتجارت الکترونیکزینب سبزعلی گل961523060 _ _−−

−−داردداردتجارت الکترونیکزهرا زمانی961523056

−−داردداردتجارت الکترونیکسیداحسان رضوی961523052

_نداردتجارت الکترونیکسحرالسادات خلیلی961523039 _ _−−

_داردتجارت الکترونیکمرضیه سادات خامسی961523037 _ دارد_

_نداردتجارت الکترونیکشکوفه تختی961523019 _ ندارد_

داردنداردنداردشبکهسیدجمال میرصدری961521269

−−داردداردنرم افزارمینو موسایی فراهانی961521267

−−نداردداردشبکهحسن محمدپور هفت چشمه961521263

−−نداردداردشبکهاحمد کبیری961521261

_نداردشبکهمحمدعلی فقیه میرزائی961521253 _ دارد_

−−داردداردنرم افزارآرین علیخانی961521251

−−داردداردشبکهفاطمه ظهرابی961521250

_داردشبکهمهدی صالح961521249 _ _−−

نداردنداردنداردنرم افزارصابر زیران پور961521245

−−نداردداردمعماری کامپیوترعلی زحمتکش961521244
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نداردنداردنداردشبکهمسعود رضیان961521242

−−داردداردشبکهسیدمهدی رسولی961521240

_داردنرم افزارمحسن رحیمی961521239 _ _−−

_نداردشبکهزهرا دهقانی فیروزآّبادی961521238 _ دارد_

−−نداردداردنرم افزارسمیه دولتشاه961521237

−−داردداردشبکهمحمد خضری961521236

−−نداردداردشبکهاسماعیل خدایی961521235

_نداردهوش مصنوعیمحمدحسن جعفری961521232 _ دارد_

−−داردداردشبکهسیده حورا پاینده961521230

_داردنرم افزارمعصومه اخالقی کتابی961521225 _ _−−

−−داردنرم افزارمحبوبه اخالقی کتابی961521224

−−نداردداردهوش مصنوعیالهام ابوالقاسمی961521220

_نداردنرم افزارسیدمهدی علوی خراسانی961521219 _ ندارد_

−−نداردنداردهوش مصنوعیآرزو همت گشای فرد961521216

_نداردشبکهنگین نوبخت961521210 _ دارد_

نداردداردنداردشبکهروح اهلل نظری پور961521208

نداردنداردنداردمعماری کامپیوترفاطمه نصیری نوجه ده سادات961521206

نداردنداردنداردنرم افزارامید مکاری سلماسی961521192

داردداردداردهوش مصنوعیمعصومه مشکورمنش فرد961521188

نداردنداردنداردهوش مصنوعیسعدی مرادی961521182

_داردهوش مصنوعیراضیه محمدی گویا961521174 _ _−−

−−نداردداردنرم افزارفاطمه کهندانی961521160

_داردشبکهفائزه کرد961521157 _ _−−

−−داردداردمعماری کامپیوترزهرا قنبری961521155

داردنداردنداردهوش مصنوعیمهدی قربانی961521149

−−نداردنداردشبکهرامتین قبادی961521148

_نداردنرم افزارفاطمه فالح961521144 _ ندارد_

−−داردداردشبکهسمیرا فراهانی961521143

_داردنرم افزارسیما غالمی961521139 _ _−−

−−داردداردشبکهمهدی عباسی شیرازی961521132

_داردنرم افزارمهدی طلوعی961521129 _ _−−

_داردمعماری کامپیوترحسن طالشی961521127 _ _−−

−−نداردداردهوش مصنوعیامیرعلی صفیاری961521123

−−داردداردشبکهمحمدجواد صادقی961521120

−−داردداردشبکهسیدمحمدحسن شیخ االسالمی961521118

داردنداردنداردنرم افزارمینا سادات سلیمان پناه961521102

_داردشبکهزهره سعادت زینی961521098 _ _−−

−−نداردنداردمعماری کامپیوترسعید سپهوند961521096

−−داردداردمعماری کامپیوتراحمد ساالروند961521095

−−داردداردشبکهمهرداد ساکی961521094



−−نداردداردهوش مصنوعیساناز رنجبر مالباشی961521089

−−نداردداردشبکهطاهره رنجبر961521088

−−داردداردنرم افزارسیدنقی رفیعی کلیدبر961521084

_داردنرم افزارالهام رضائی موحد961521083 _ _−−

داردنداردنداردمعماری کامپیوترسمانه رضائی دستجردئی961521082

داردنداردنداردشبکهمحمد رضائی961521081

−−نداردداردمعماری کامپیوترسجاد رحیمی961521077

−−نداردداردشبکهحسین رحیم مفرد961521076

−−نداردداردشبکهمجتبی دهقان جوزدانی961521071

داردنداردنداردنرم افزارعلی رضا خسروبیگی961521062

−−داردداردمعماری کامپیوترمعصومه حیدری961521059

−−نداردداردهوش مصنوعیحسین حسنی961521053

−−نداردداردشبکهسحر حرابادی فراهانی961521052

−−نداردنداردمعماری کامپیوترمحمد تقوائی961521043

_داردمعماری کامپیوترنازنین بهشتی فرد961521037 _ _−−

−−داردنداردمعماری کامپیوترمحسن بنائی قهرودی961521034

−−داردداردهوش مصنوعیسیدحامد برقعی961521032

نداردنداردنداردنرم افزارحمیدرضا بختیاری961521030

−−نداردنداردنرم افزارحسین امیری961521023

_داردشبکهمرضیه اقاعلی961521016 _ _−−

−−نداردداردمعماری کامپیوترمصطفی اقابابائی961521015

−−داردداردنرم افزارحسن اسکندری961521007

_نداردنرم افزارمحمدحسین ادیب961521003 _ دارد_

داردداردهوش مصنوعیگالیل قرائتی 942521001

داردداردمعماری کامپیوترمریم قنبر پور سلطان آبادی 941521231

_داردنرم افزارمریم فرهمندنیکو 941521226 _ _

داردداردمعماری کامپیوترکریم علی مددی 941521223

_داردمعماری کامپیوترپریا صالح 941521214 _ _

داردنداردمعماری کامپیوترطاهره رمضانی 941521208

_داردشبکهاعظم دریوش 941521203 _ _

نداردنداردشبکهسحر خداشناس ماکلوانی 941521199

نداردداردهوش مصنوعیفاطمه حیدری 941521195

داردداردنرم افزارسید بهنام حسینی 941521193

داردداردنرم افزارسید احمد بخشیان تیزابی941521182

_داردمعماری کامپیوترعلی اسد پور 941521175 _ _

_داردشبکهمحمد مهدی یزدان پناه941521168 _ _

داردداردمعماری کامپیوترفاطمه نور محمدی پری 941521158

_داردمعماری کامپیوترداریوش نجاتی 941521155 _ _

_داردشبکهعلی میرزائی941521150 _ _

داردداردهوش مصنوعیمهدخت محمد خانی 941521134



_داردشبکهنرجس کاظمینی 941521125 _ _

نداردداردنرم افزارروح اهلل قبادی 941521119

_داردشبکهبهناز فیاضی941521118 _ _

نداردنداردهوش مصنوعیمحمد حسین فراهانی 941521112

نداردداردمعماری کامپیوترعلرضا عبدالحی 941521106

داردداردنرم افزارمحسن ضیغمی 941521103

داردداردنرم افزارعبداهلل شفعیی941521096

_نداردشبکهشیوا سلطانی 941521092 _ _

داردداردهوش مصنوعیسیده فاطمه ساالری 941521086

نداردداردشبکهعلی اکبر زاهدی 941521085

داردداردهوش مصنوعیزهره ذاکریان 941521077

_داردهوش مصنوعیفایزه خلیلی941521070 _ _

نداردداردشبکهزهرا خالقی ثانی 941521065

_داردنرم افزارسیمه حیدری 941521059 _ _

_داردنرم افزارحدیثه جهان محمدی 941521048 _ _

نداردداردمعماری کامپیوترشهرام جفا کش کنفگورابی 941521044

نداردنداردشبکهنسرین ثابتی 941521039

نداردداردمعماری کامپیوترفهیمه بهارلو 941521029

داردنداردنرم افزارزهره بنائیان 941521028

نداردنداردشبکهزهرا بختیاری 941521026

_داردمعماری کامپیوترسید امیر حسین افشونی 941521015 _ _

داردداردهوش مصنوعیبهادر افسری 941521012

داردداردهوش مصنوعیعبداهلل اسالمی 941521008

داردداردهوش مصنوعیمریم ارمند 941521003

نداردداردتجارت الکترونیکمصطفی یکران بهشت 941511041


