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 مديريت بازرگاني

 00/11 07 022 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته سیدمحمدرضا-یعقوبی 022001122

 07/70 20 022 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مهسا-سلیمانخانی 022001100

 07/99 00 022 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته لیدا-سیاوش 022001109

  

 00/11 22 000 بازرگانی مدیریت کارشناسی پیوسته فاطمه-قربانی 000001170

000001191 
سیده -صادقیان مطهر

 فاطمه
 00/09 21 000 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته

 00/01 00 000 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته زینب-رحیمی نیارکی 000001100

  

 00/21 20 010 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته عالیه-رویتوندغیاثوند 010001100

 00/00 21 010 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته علی-دمیرچی 010001102

 00/21 07 010 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته زهرا-آشوری 010001002

  

 00/0 20 090 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته نرگس-یزدانی 090001010

 07/09 21 090 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مهدی-معروفی 090001010

  

 07/10 07 010 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مریم-صادقی 010001011

 07/12 07 010 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته نیلوفر-مهرائی 010001019

  

 مديريت صنعتي

 07/71 20 020 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته عطیه-واعظی 020011100

 07/00 00 020 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته ایمان-علی نژادعینالو 020011199

 00/09 21 022 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته فاطمه-صفر بالی 02201110

  

 00/00 21 000 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته بهاره-گروسی 000011101

 00/0 21 000 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته مهدی-درگاهی 000011111

 00/10 21 000 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته صدیقه-حاجی اقائی 000011120

  

 00/01 00 010 مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  محسن-پورحسن یامی 0100021110

 07/17 20 012 مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  رویا-سلطانلو 012021017

  

 00/00 00 010 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته سمیه-قنبری 010011110

 07/10 00 010 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته مهشید-معدنی 010011100

 07/29 20 010 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته زینب-خان بابا 010011101
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 مديريت مالي

 00/0 21 022 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته علیرضا-اسالمی 022111101

 07/09 21 022 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته زهرا -جهانی مهر 022111121

 07/71 00 022 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته محدثه-اکبری  022111129

  

 00/2 22 000 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته الناز-میرزائی 000111100

 00/11 07 000 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته فاطمه-احدزاده کردقشالقی 000111110

 00/0 20 000 مدیریت مالی پیوستهکارشناسی  نسرین-عبداللهی 000111190

  

 00/01 00 010 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته رویا-شیرعلی زاده 010111192

 00/0 00 010 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته محمد-عزتی 010111190

 00/21 21 010 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته سحر-شیروانی 010111011

  

 00/00 22 090 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته سروین-کالهدوزها 090111171

 00/77 22 090 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته ملیكا-شكری 090111017

 00/10 00 090 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته رزیتا-اریا 090111117

  

 00/01 07 010 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته مهدیه-جوانی 010111107

 00/71 00 010 مدیریت مالی کارشناسی پیوسته شبنم-کرکی 010111010

  

 00/00 21 010 حقوق کارشناسی پیوسته مهسا-دادور 010991011 حقوق

 

 

 

 

 

 


