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 258 ًَرٍزی سؼیذ  276 فریذًٍی هحوذرضا  295 زرًشاى شْرام  224 اردالى هحوذرضا الف

 277 ًیازی لذرت الِ  225 فسًٍی کَشالی ػلی  268 زهاًی ػثاس  232 احوذی صفا هحوذ 

 202 ًجفی ػلی اکثر  329 لائوی هرتضی ق 322 زهاًی ٍجیِْ  254 احوذی صفا هحوذ 

 208 ّاشویاى لیال ٌ 222 لرُ خاًی ًاصر  228 زًگٌِ حسیي  245 اردالًی رٍیا 

 283 ّراتی هحوذجَاد  447 لوری حجت  283 زًگٌِ هؼصَهِ  304 اسذی اکرم 

 262 یلفاًی ػلی ی 222 لٌثری سیرٍس  299 زٍدرًج صذیمِ  270 اسذی هحوذحسي 

 223 یَسف زادُ چَسری هحوذرضا  322 کرهی پری ک 304 ساکی هؼصَهِ س 248 اشرفی هحوذ سحاب 

 327 امًر ػمًمی داوطکذٌ ياحذَا 289 کریوپَر سویِ  269 سثحاًی فخر لاسن  299 افضلی زّرا 

 328 اوتظامات برادران  302 رلیِکریوی   260 سراج پَیا فْیوِ  322 الثالیاى جلیل 

 253 اوتظامات خًاَران  239 لطیفی هحوذ کرین ل 228 سراجی فرّاد  326 اکثری هحوذ 

 268 آبذارخاوٍ  249 لطیفی هرتضی  298 سؼیذاٍی ػلی  240 ایسدی هحوذ ػلی 

 304 آمًزش داوطکذٌ ػلًم اوساوی  256 هجیذی پرست هؼصَهِ م 229 سلحشَری احوذ  238 آرام یَسف 

 437 داوطکذٌبسیح داوطدًیی   320 هحوذی اکول احوذ  266 سوَات شریف هحوذػلی  288 آّی هحوذ 

 259 تحصیالت تکمیلی  223 هحوذی ػلی  230 سَدهٌذ افشار حسي  248 تالری هحوذ ب

 435 تکثیرات  307 هحوذی فیض هحوَد  325 سیاٍشی کرم  224 تختیاری رحوي 

 9 تلفه خاوٍ  292 هحوذی هحوذ  320 هْذیشریفیاى  ش 286 تشیری حسي 

 248 دبیرخاوٍ  272 هحوَدی ازًذریاًی ػلی هحوذ  264 شؼثاًی تْار غالهرضا  242 تٌی اردالى هحوذ جؼفر 

 330 دفتر ریاست داوطکذٌ تربیت بذوی  234 هحوَدی هحوذ ّادی  252 شفك اسواػیل  257 پارسایی ًسریي پ

 326 دفتر ریاست داوطکذٌ ػلًم اوساوی  278 هرادی حسیي  279 شوخاًی ػلیرضا  226 پَرجوشیذی هرین 

 292 دفتر مؼايوت اداری مالی ػلًم اوساوی  302 هسثَق سیذ هْذی  304 شْسَاری شْیي  275 ترکواًی حسیٌؼلی ت

 257 دفتر مؼايوت آمًزضی تربیت بذوی  220 هؼرٍفی هائیي تالؽ یحیی  259 شیخ ٍیسی فرزاد  205 تؼجثی هحوَد 

 249 دفتر مؼايوت آمًزضی ػلًم اوساوی  305 هؼوری فاطوِ  209 شیری لْرهاى  294 تمی پَر ػلی رضا 

 245 دفتر مؼايوت پژيَطی ػلًم اوساوی  298 هٌصَری هجیذ  220 طاّری هحوذ ط 296 جؼفری فریذٍى ج

 203 ساله اختماػات ضُیذ چیت سازیان  324 هْیوٌی هازیار  235 طثیة زادُ اهیذ  280 جؼفری فیض الِ 

 322 بخص ػمًمی -کتابخاوٍ   282 هَلَدی هحوذ  256 ػالن زادُ هحثَتِ ع 327 جؼفری هحوذرضا 

 320 بخص مرخغ ي وطریات-کتابخاوٍ   300 هیرزایی فراهرز  438 ػثذی صالح الذیي  244 جوشیذی هْراًگیس 

 302 گريٌ ادبیات ػرب  306 هیرزایی هحوذػلی  439 هَفك اکثرػرٍتی   287 حاجی ػسیسی تیژى ح

 292 گريٌ ادبیات فارسی  263 ًاظن فرزاد ن 280 ػسیسی ستار  326 حاجی ػسیسی تیژى 

 272 گريٌ الُیات  322 ًذاف فائسُ  239 ػسگری اتَالماسن  330 حیذریاى پَر ػلی 

 289 گريٌ حقًق  274 فرشتًِذری اتیاًِ   255 ػشایری رضا  222 خَشخَیی هٌصَر خ

 239 گريٌ زبان خارخی  225 ًصیری ٍلیک تٌی فخرالسادات  323 ػطایی ػثذالِ  237 راسخ هٌْذ هحوذ ر

 239 گريٌ زباوطىاسی َمگاوی  207 ًظری ًجوِ  206 ػوادی سیذ رسَل  240 رستوی هصطفی 

 227 گريٌ ػلًم تربیتی  236 کْي هْردادًغسگَی   265 ػٌثریاى هْرداد  269 رضَاًی هٌفرد احوذ 

 222 گريٌ فرَىگ يزباوُای باستاوی  252 ًَراًی همذم سیذ یًَس  303 فاتحی سیذ حسي ف 262 رّثاًفرد حسي 

 447 گريٌ مؼارف  226 ًَرهحوذی شایستِ زّرا  233 فاضلی هٌیغ آیت الِ  273 ریؼاى هؼصَهِ 

 244 ماضیه وًیسی  435 ًَرٍزی آرش  290 فاضلیاى سیذ جَاد  232 رئیسی هیترا 

 307 مرکس کامپیًتر داوطکذٌ  327 ًَرٍزی خسرٍ  267 فرّپَر ًادر  227 زارع سیستاًِ تَراى ز
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