
نام دورهنام استاننام دانش پذیرردیف

DBAآذربایجان شرقیمنصور  تیموری1

DBAگیالنخسرو فردانش2

DBAگیالنامین بابائی3

DBAتهرانمحمد خواجه پور4

DBAاصفهانامیرحسین نوروزی مبارکه5

DBAگیالنحمید بخشی6

DBAتهرانعیسی کاظم نژاد7

DBAالبرزعلی اصغر صالحی8

DBAخوزستانرضا بهوند یوسفی9

DBAخوزستانسیدناصر مشعشیان10

DBAخوزستانکاملیا صادقی چیکانی11

DBAخوزستانمحمد حویزاوی12

DBAالبرزجواد صادقی گوغری13

DBAالبرزمحسن دریابیگی14

DBAخوزستانعبدالعلی کاظمیان زاده15

DBAخوزستانرمضان سواری16

DBAفارسمنوچهر آل خورشید17

DBAالبرزافشین امینی18

DBAالبرزجهانگیر عسگری19

DBAالبرزحسین صالحه20

DBAخوزستاناحمد افضلی نیری21

DBAخوزستانرمضان محمدی22

DBAخوزستانموسی کاکائی23

DBAتهرانحسن زمانی24

DBAمازندرانابوالفضل پاکدامن25

DBAگرگاناحمد ده باشی26

DBAگرگانجمال کمیلی فر27

DBAگرگانآذین عکاظی28

DBAگرگانسیدمازیار شفائی تنکابنی29

DBAگرگاننازنین سادات حسینی30

DBAخراسان رضویکاظم شیردل کندری31

DBAتهرانمحمدصالح غفوریان32

لیست گواهینامه هاي پایان دوره آموزشی که صادر شده است

 دانشپذیران گرامی کلیه استانها بغیر از شهر تهران توجه فرمایند 

.گواهی نامه و ریزنمرات پایان دوره صرفاً به مجري استان تحویل داده خواهد شد

.  همچنین شخص دانشپذیر میتواند با در دست داشتن معرفی نامه از طرف مجري استانی به دانشگاه مراجعه نماید

الزم به توضیح است کلیه افراد می بایست ضمن ثبت نام در سامانه فارغ التحصیالن پایگاه اینترنتی دانشگاه کد رهگیري و کارت )

(دانشپذیري خود را تحویل اداره آموزش بدهند



DBAتهرانحسن مهدوی فر33

DBAتهرانمحمدعلی بیژنی کیا34

DBAآذربایجان غربیدیاکو حمزه زاده افخم35

DBAتهرانموسی سوری36

DBAخوزستانبهروز ورمهمدی37

DBAتهرانمحمدرضا حسن زاده38

DBAمازندرانعلی خلخالی39

DBAخوزستاناسماعیل خلفی40

DBAاصفهانحامد سعادت پور41

DBAاصفهانسودابه آذری42

DBAاصفهانمهدی شایسته فرد43

DBAاصفهانمهدی دیانی دردشتی44

DBAاصفهاناحمدرضا بصیری45

DBAاصفهانمحمدیاسر  طیب نیا46

DBAاصفهانسعید هادی47

DBAاصفهانبهرام علوی48

DBAاصفهانالهام طاهریون اصفهانی49

DBAتهرانرسول میر باقری50

DBAخوزستانامین خلجی51

DBAاصفهانمحمدجعفر خوش خلق52

DBAتهرانامیر عمیدی53

DBAمازندانابوالقاسم آزرده54

DBAاصفهانآرش شفیعی55

DBAالبرزنعمت اله چیت ساز56

DBAخوزستانامیر دالوند57

DBAکردستانهادی نقشینی58

DBAکردستانهه تاو فریدونی59

DBAکردستانزهرا آوجیان60

DBAکردستانآرتیکاس اقبال61

DBAتهرانحسین حبیبی شبستری62

DBAتهرانمریم حق پرست63

DBAکردستانآسیه یوسفی64

DBAاصفهانفضل اله اخوان نیلچی65

DBAتهرانفریبا خاک راد66

DBAاصفهانمحمدرضا حاجی هاشمی67

DBAتهرانگیتی افروز پور احمدی68

DBAتهرانمهدی نیکودل69

DBAتهرانکامیار نوریان شمیرانی70

DBAخوزستانمحمودرضا قاسمی قاسموند71

DBAگیالنسیدجواد پورعباس کیادئی72

DBAخراسان رضویرضا صدیقی73

DBAخراسان رضویاحسان اله مدیری74



DBAگرگانسیدحامد اخوان75

DBAخوزستانعبدالحسین سواری76

DBAتهرانحمید اشتری77

DBAتهرانحسین عباس زاده78

DBAمازندرانمحمدمهدی منتظری79

DBAاالبرزحمید مهتدی80

DBAخوزستانمرتضی برومند فر81

DBAخوزستانالله احمد پوری82

DBAخوزستانمژگان شادکام83

DBAفارسعلی همت84

DBAتهرانفرشید پوریوسفی آقمسجدی85

DBAتهرانحمید عطری86

DBAتهرانمحمدرضا شهری87

DBAتهرانمحمد حسین غوثی88

DBAتهرانرستم عبداللهی89

DBAتهرانغالمحسین ایسفی90

DBAتهرانمرتضی الهویی91

DBAخراسان رضویایرج الیق خیر ابادی92

DBAخراسان رضویمحمدباقر شکوری93

DBAخراسان رضویحسن قاسمیان مقدم94

DBAخراسان رضویسیدمهدی مدنی بجستانی95

DBAخراسان رضویحمید بنائی96

DBAتهراناحمد رضائی97

DBAتهرانیعقوب ولی پور شب خانه98

DBAتهرانامین مرادی99

DBAتهرانحجت اله خالو باقری100

DBAتهرانحسین ساالری101

DBAتهراناسماعیل درگاهی102

DBAگیالنمهناز میرسیدی103

DBAالبرزاحمد دوستعلی104

DBAتهرانبهروز حیدری105

DBAتهرانمحمدصادق توسلی106

DBAتهرانمحمد سعید شرفی107

DBAتهرانعلی محمدی پرویزیان108

DBAتهرانعزیزاله احمدی سلطان آبادی109

DBAآذربایجان شرقیمهدی خدادادی110

DBAتهرانسید مرتضی هاشمی111

DBAخراسان رضویفیض محمد رضائی112

DBAخراسان رضویابوالفضل خاکپور113

DBAخراسان رضویمهدی اخالقی پور114

DBAخراسان رضویحمیدرضا قاسمی115

DBAخراسان رضویرضا خزاعی116



DBAالبرزاحمد صفوی117

DBAتهرانجان محمد عزیزی118

DBAتهرانمحمد پیری119

DBAخوزستانخیریه حمیدی120

DBAخوزستانفرامند هاشمی زاده121

DBAآذربایجان شرقیعلی رضا خلخالی122

DBAخوزستاناقبال محمدیان123

DBAآذربایجان غربیشهریار کاظمی124

DBAتهرانعقیل تقی زاده125

DBAخوزستانفاضل خمیسی126

DBAخوزستانابراهیم دواتگران127

DBAگیالنمارینا خوش مو128

DBAگیالنکمیل رسولی129

DBAتهرانمهدی میر رکنی130

DBAاصفهانعنایت اله امیر حاجلو131

DBAفارسمحمدرضا رضائی کوچی132

DBAآذربایجان شرقییوسف سالمی133

DBAمازندرانهما رضایی قلعه134

DBAمازندرانزین العابدین نوکنده135

DBAمازندرانمهرزاد خراسانی136

DBAمازندرانسیدمجتبی رسولی137

DBAمازندرانسیدعلی اصغر حسینی138

DBAمازندرانحامد خطی139

DBAمازندرانحسین سالح ورزی140

DBAفارسطاها دشتی مطلق141

DBAفارسهوشنگ محمدی142

DBAفارسمحمود رضائی کوچی143

DBAفارسحبیب شکیبائی144

DBAفارسساسان مبینی دهکردی145

DBAفارسعلی زارع146

DBAفارسفرانک صالحی نژاد حقیقی147

DBAفارسمحمدمهدی فقیری148

DBAفارسغالمعلی مقصود بیگی نژاد149

DBAفارسسمیره حسینی150

DBAفارسمحمدرضا معصومی151

DBAفارسعلی مالئی152

DBAفارسسیده معصومه دستغیب153

DBAفارسشهرام کمال زاده154

DBAفارسغزاله راهدار155

DBAفارسمحسن ربانی زاده156

DBAفارسخدارحم آسیائی157

DBAخراسان رضویعلی نکوئی شیرازی158



DBAخراسان رضویسیدرضا مرویان حسینی159

DBAتهرانکورش منتظری160

DBAتهرانناهید صفری اسکوئی161

DBAتهرانمریم عبابافها162

DBAتهرانمجید قاسمیان بائی163

DBAتهراننادر نعمت پور کوجل164

DBAتهرانمحسن سراجی165

DBAمازندرانسید احمد میری قلعه سری166

DBAمازندرانعباس رمدانی167

DBAتهرانمتینا اولیائی168

DBAتهرانداریوش الماسی169

DBAتهرانافشین کوراوند170

DBAالبرزالهه نیک سیما171

DBAالبرزعادل رضا گودرزی172

DBAالبرزالله حقیقت173

DBAتهرانآرزو شفیعی174

DBAتهرانسیدموید موسوی175

DBAتهرانمهدی جعفری176

DBAتهرانفرداد امیر اسکندری177

DBAتهرانکیوان کرمانی178

DBAتهرانیعثوب نژادمحمد179

DBAآذربایجان شرقیمنصور عزیزپور مغوان180

DBAتهرانمحمد جهانگیری181

DBAاصفهانسیدمجید مرتضوی182

DBAآذربایجان شرقیرضا تیموری183

DBAتهرانعباس شریفی درآباد184

DBAگیالنسیدمحمد حسین طباطبایی185

DBAخوزستانجعفر فرزام186

DBAتهرانعلی نبیان187

DBAتهرانابوالفضل انبادار188

DBAاصفهانمرضیه سلیمیان189

DBAتهرانولی ملکی190

DBAمازندرانآرزو ولی پور پاشاکالئی191

DBAمازندرانعلی ظاهری جویباری192

DBAمازتدرانسیدابراهیم احمدی193

DBAمازندرانهادی کاظمی آقمشهدی194

DBAمازندراناسماعیل هادی نژاد کیاسری195

DBAمازندرانزهرا کاویان196

DBAفارسمسعود خواست خدایی197

DBAفارسعلیرضا پاکدل198

DBAفارساحمد اژدری199

DBAفارسعبدالمحمد مقتاتلی200



DBAفارسحجت علی سلیمی201

DBAفارسنرجس اسماعیلی مزیدی202

DBAفارسلیال صادقی203

DBAفارسسیدجالل الدین حسینی204

DBAفارسسیدمهدی حجازی205

DBAفارسسیداکبر جعفری206

DBAفارسسیدحسین  حسینی محمدی207

DBAفارسامین صحرائی208

DBAفارسعلیرضا دشتی209

DBAخوزستانسیدامیر موسویان210

DBAخوزستانفریده اسدی211

DBAتهرانحبیب احمدی212

DBAتهرانمحمدرضا حسین زاده213

DBAتهرانابراهیم طاهرخانی کدخدائی214

DBAگیالنافشین محمدپور215

DBAگیالنحسین علی نژاد مقدم216

DBAگیالنصادق برزگر بدر217

DBAگیالنفرهاد مسافری صفری218

DBAگیالنفاطمه تکاملی ماسوله219

DBAگیالنمحمدعلی موذنی220

DBAگیالنعنایت رضائی پور221

DBAگیالنآرش بزرگ چنانی222

DBAگیالنشهرام مرادی223

DBAگیالنمریم تقی پور تمیجانی224

DBAگیالنسیدحسام الدین موسوی225

DBAالبرزعباس روشن اردکانی226

DBAالبرزوحید صادقی گوغری227

DBAالبرزمحمدرضا رمضانی فرانی228

DBAالبرزعلی اسکندری229

DBAمازندرانمرتضی پورتیموری230

DBAخوزستانپرویز اقتصادی231

DBAخوزستانحسین برومندفر232

DBAالبرزعباس زارع233

DBAتهرانمحمدمهدی مقدم234

DBAتهرانعبداله مخبر دزفولی235

DBAتهرانابوالقاسم غافری236

DBAتهرانمه رخ عباسی237

DBAتهرانپرویز مقدس238

DBAتهراناحمدعلی امینی239

DBAآذربایجان شرقیابراهیم صفری240

DBAتهرانعبدالرضا شریفی241

DBAاصفهانمحمدمهدی افشار242



DBAخوزستانغالمرضا عرفانی فر243

DBAالبرزحسین عطائی واله244

DBAتهرانمهدیه سالم245

DBAالبرزسیدرضا مساعد246

DBAالبرزمهدیه خوارزمی247

DBAتهرانمهناز خدائی جوپاری248

DBAخوزستانعلی محمد رحمانی زاده249

DBAگیالنمهدی حاجتی پیشوری250

DBAاصفهانرسول عادل زاده251

DBAخوزستانسیدرضا علوی252

DBAتهرانمحمد پرورش253

DBAخوزستانسیدجابر نظاری254

DBAتهرانمحمدتقی توکلی255

DBAآذربایجان غربیحمید احمدیان256

DBAخوزستانحشمت اله متولی257

DBAخوزستانعلیرضا صدیقی زاده258

DBAخوزستانصفر صالحی259

MBAالبرزفرامرز یاوری260

MBAالبرززهره معصومی261

MBAالبرزاحمد انصاری فر262

MBAتهرانوحید خسروی263

MBAتهرانمجید پوریایی264

MBAتهرانعباس زمانی265

MBAتهرانمحمد غفوریان مختاری266

MBAتهرانفرشید امدادی267

MBAتهرانصغرا جعفر زاده اندبیلی268

MBAخوزستانمحمدحاج نایب269

MBAخوزستانعیسی حیدری270

MBAخوزستانرضوان زنگنه271

MBAخوزستاناکبر حقیقت272

MBAخوزستانعبدالحسین عموری موری273

MBAخوزستانحمیدرضا  امیری274

MBAخوزستانیعقوب البو بالدی275

MBAخوزستانآرش قبادی برج احمدی276

MBAخوزستاننورعلی اشکانی پور277

MBAخوزستانرامین تابان278

MBAخوزستانسیامک قربانی کلخواجه279

MBAخوزستانعبدالزهرا بیت مشعل280

MBAخوزستانفروغ علیخانی281

MBAخوزستانمسعود پوالدوند282

MBAخوزستانسیدمحمدمهدی روان بخش283

MBAخوزستانسیدمحسن نعمت زاده284



MBAخوزستانمحمد دارابیان285

MBAخوزستانفرشته تقی پور286

MBAخوزستاناحسان عزیزی287

MBAخوزستانعلی فیلی288

MBAخوزستانبهاره مشاک289

MBAخوزستاناحمد زنگوئی290

MBAخوزستانزینب فیضی291

MBAخوزستانعبدالصاحب عبدالخانی292

MBAخوزستانمحمدرضا شفیعی293

MBAخوزستانعلی اکبر کرمی بندانی294

MBAخوزستانایرج واعظ تهرانی295

MBAخوزستانشیما پویا296

MBAخوزستانمهدی تجلی زاده297

MBAتهرانعبدالرضا شریفی298

MBAتهرانستاره عامری مهابادیان299

DBAتهرانعلی بهاور300

MBAتهرانمظفر زینالی301

MBAتهرانسید شمس الدین سیاسی راد302


