
نام دورهنام استاننام دانش پذیرردیف

DBAتهرانعباسعلی رضائی صدر آبادی1

DBAتهرانحسین منفردی2

DBAتهرانشکور شهیدی3

DBAتهرانعلی آسایش4

DBAتهرانمرتضی ملک یارند5

DBAتهرانحسین مدرسی خیابانی6

DBAتهرانمسعود بریمانی7

DBAگیالنحسین ابراهیمی استرآبادی8

DBAگیالناسماعیل شاد12

DBAگیالنمحمدرضا صیحانی13

DBAگیالنکامران غالمی14

DBAگیالنسیدحسن باقری چاخانسر15

DBAگیالنمحمد علیزاده ماکلوانی16

DBAگیالنحسن جمشیدی خالکیاسری17

DBAگیالنمهرداد محمدی نخجیری18

DBAمازندرانسینا دلشادی19

DBAمازندرانسیدمحمدحسین موسوی20

DBAمازندرانعلیرضا قهاری21

DBAالبرزفریبرز تیموری22

DBAالبرزمحمد حسین فروزانفر23

DBAآذربایجان شرقیحسن خلیل زاده شهانقی24

DBAآذربایجان شرقیحسین جوانی25

DBAالبرزمهدی فاطمی26

DBAالبرزرامز صفری27

DBAالبرزمحمدرضا طایفه پارچلو28

DBAتهرانحسین امیری گنجه29

DBAخوزستانسیدرسول  صالحی30

DBAتهرانعلی مرادی31

DBAتهرانحمیدرضا صمدیان32

DBAتهرانمجتبی فرمهینی فراهانی33

DBAتهرانعلیرضا بشیری34

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



DBAتهرانداود ادیب35

DBAتهرانروح اهلل خواجه تراب36

DBAگیالنمحمد رفیعی37

DBAگیالنعطااله اسدی لویه38

DBAگیالنرضا دلیلیان39

DBAمازندرانایرج سعیدی40

DBAالبرزمهدی محمود آبادی41

DBAالبرزداود سرافراز42

DBAگیالنعباس اکبری مهر43

DBAخراسان رضویآرزو سازگار44

DBAتهرانسیدجواد قوام شهیدی45

DBAتهرانمریم گائینی46

DBAتهرانمحمدکاظم کتابدار47

DBAتهرانسیدجعفر میر48

DBAتهرانسیدمعصومه بیدوا49

DBAتهرانموسی باقری50

DBAتهرانیلدا خیری51

DBAآذربایجان شرقیسولما بختیار زاده52

DBAآذربایجان شرقیصمد جعفری مشاهیر53

DBAاصفهانبیژن آل ابراهیم دهکردی54

DBAاصفهانسیدحمید حسینی55

DBAالبرزمجید فتح آبادی56

DBAگیالنمحمد بالدی چوالبی57

DBAگیالنسیده مریم ابراهیمی58

DBAخراسان رضویامیر یعقوبی59

DBAخراسان رضویمهدی مهدوی پور60

DBAخراسان رضویشهال کامرانی61

DBAمازندرانحمیدرضا خدادادی62

DBAخوزستانحمید اسکندری63

DBAتهرانحبیب رضا حدادی سیاهکلی64

DBAتهرانامیررضا پرندیان65

DBAتهرانافسانه منصف66

DBAتهرانسیدمحمود میرباقری مرویلی67

DBAتهرانحسین گرفنی68

DBAتهرانداریوش میربلوکی69

DBAتهرانطاهر شریفی جمالی70

DBAتهراننجات امینی71

DBAتهرانرضا غریب نژاد72

DBAتهرانسیدپردیس شریعت پناهی73

DBAتهرانمهشید هاشمیان احمدی74

DBAتهرانسیده مرجان نقوی بزرگی75

DBAتهرانمهرداد مالزاده قمی76



DBAتهرانمقصود خادمی بصیر77

DBAتهرانحمید محمدی رفیع78

DBAتهرانمحمد بهرامی فر79

DBAتهرانعلیرضا محمودآبادی80

DBAتهرانسیدکیارخ  کیائیان موسوی81

DBAتهرانسپیده تغابنی82

DBAتهرانعلی عینی زاده قوجه بیگلو83

DBAتهرانفخراله موالئی84

DBAتهرانآرش فرتاش85

DBAتهرانحسین گودرزی پور86

DBAتهرانمهدی گلدار87

DBAتهرانیداله فضل الهی قمشی88

DBAتهرانمحسن غضنفری گوغری89

DBAتهرانعلیرضا طاهری90

DBAتهرانمحمدرضا نوروزی سرخنی91

DBAتهرانسیدعلی مقدسی92

DBAتهرانپژمان شاه اویسی93

DBAتهرانسعید مهرابی94

DBAتهرانمحمود دربندی95

DBAتهرانسعید حقی96

DBAتهرانآرش شهراسبی97

DBAتهراناسماعیل وخشوری98

DBAتهرانمحمد فاطمیان99

DBAتهرانعلی شاهمیر100

DBAتهرانآئیرین ملکی آذربایجان101

DBAتهرانافشین عظیم زاده صانع102

DBAتهرانمحمدعلی کارگر مطلق103

DBAتهرانفرهاد داراخانی104

DBAمازندرانمریم خنکدار105

DBAآذربایجان شرقیجواد صمدی106

DBAالبرزمحمدصادق مفتح107

DBAکردستانفاتح احمدی سلیمانیه108

DBAکردستانآزاد حکمت109

DBAکردستانسلمان خدامرادی110

DBAکردستانسیدبهاء الدین حسینی111

DBAکردستانصالح الدین سرخابی112

DBAکردستان محمدسلیم زهرابی113

DBAکردستانمجید شاه اویسی114

DBAکردستانعبیبد یوسفی115

DBAفارسبابک جاویدی116

DBAفارس سیدمحمدکاظم   دستغیب117

DBAفارسحمید کشتکار118



DBAفارسسعیدرضا یزدانی جهرمی119

DBAفارسمهران لهراسبی120

DBAفارسمحسن هوشیار121

DBAفارسعلی صداقت پور122

DBAفارسمحمدرضا مختاری123

DBAفارسقاسم قادری124

DBAفارسمجتبی متانت125

DBAفارسمجید استوار126

DBAفارسمجید رازقی جهرمی127

DBAفارسمحمدحسن اسدی128

DBAفارسسهیال بهرمان 129

DBAفارسسیدمحمد حسین  عظیمی130

DBAفارسعباس لشنی زادگان131

DBAفارسحمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو132

DBAفارسامیر سبوکی133

DBAفارسعبدالرضا  رجائی134

DBAفارسعلی همتی135

DBAفارسعلیرضا صحرائیان136

DBAفارسغالمرضا غالمی137

DBAفارسیحیی صادقی138

DBAفارسالیاس طاهری139

DBAفارساحمدعلی افکاری140

DBAفارسیلدا راهدار141

DBAفارسامید ماهرانی142

DBAفارسامیرحسن کمالی سروستانی143

DBAفارسبهرام لطفی144

DBAفارسحسین صالح جهرمی145

DBAفارسحسین معتمدی146

DBAفارسحمیدرضا دهقانی147

DBAفارسسعید سعید زاده148

DBAفارسساسان تاج گردون149

DBAفارسزهرا قادری150

DBAفارسداود ایوبی ایوبلو151

DBAفارسحیدر عالیشوندی152

DBAفارسوحید میراب153

DBAفارسمهناز ظهیر امامی154

DBAفارسمسعود ده بزرگی155

DBAفارسمریم ظهیر امامی156

DBAفارسمحمودرضا آسیابان157

DBAفارسمحمد یزدان پناه158

DBAفارسمحمدصادق حمیدیان جهرمی159

DBAفارسمحمدمهدی مهربانی اردکانی160



DBAفارسحسام زارع مهذبیه161

DBAفارسمحمدعلی فرزانفر162

DBAآذربایجان شرقیاحد خیری163

DBAگیالنمحمد روشندل توانا164

DBAمازندرانعلی اصغر یعقوبی بایع کالیی165

DBAمازندرانحسین زاهدی166

DBAآذربایجان شرقیاصغر رضا پور167

DBAآذربایجان شرقیناصر کریمی راد168

DBAتهرانلیال رضوانی همدانی169

DBAمازندرانانوشه آقاسی170

DBAتهرانمهرآفرین شتابی171

DBAآذربایجان شرقیاصغر رحیمی172

DBAتهرانسخید جبار وکیلی173

DBAالبرزاحمد  جنتی فر174

DBAتهرانرضا بانی175

DBAتهراناحمد جریان176

DBAتهرانپیمان شاه اویسی177

DBAتهرانسپیده شبستری178

DBAتهرانایوب قهرمان نژاد179

DBAتهرانسیدسیروس  رئیس گل سفیدی180

DBAخراسان رضویمهدی مطلبی181

DBAخراسان رضویمسعود فیروزی182

DBAخراسان رضویسیدابوالفضل احمدی183

DBAخراسان رضویمحمد وحید سالک184

DBAخراسان رضویسیدمهدی علوی مقدم185

DBAفارسهنگامه ذوالقدری186

DBAفارسفرانک جواهر دشتی187

DBAفارسسیدمحمد هادی نیرومند حسینی188

DBAالبرزعلی صفر حیدری189

DBAمازندرانیداهلل یوسفی190

DBAمازندرانسهیل فالحی آقمشهدی191

DBAمازندرانعلی رضا جانبازی192

DBAمازندرانعباس یعقوبی پور193

DBAخراسان رضویحسین خانی زاده194

DBAخراسان رضویسید غالمحسین خراشادی زاده195

DBAخراسان رضویعلیرضا رضائی196

DBAخراسان رضویرویا روحانی197

DBAخراسان رضویغالمحسین شیبانی198

DBAخراسان رضویاحمد شیخ رودی199

DBAخراسان رضویمحمدمحسن ضابطی200

DBAخراسان رضویمهران مرشد201

DBAخراسان رضویعلی مظفری202



DBAخراسان رضویحسین اسفندیاری203

DBAخراسان رضویمحمدحسن بناء رضوی204

DBAخراسان رضویناصر بهزاد205

DBAخراسان رضوینسرین سعید206

DBAخراسان رضویمحمد سلطان پور207

DBAخراسان رضویفریبا شریفی ارجمند208

DBAخراسان رضویسیدمحسن شوشتری209

DBAخراسان رضویسیدجمال شوشتری210

DBAخراسان رضویهادی عطارزاده طوسی211

DBAخراسان رضویحسن فتحی نیا212

DBAخراسان رضویسعید کاظمی213

DBAخراسان رضویمرتضی کیان مهر214

DBAخراسان رضویسیدعلی اصغرزاده موسوی215

DBAخراسان رضویثورج سلطانی216

DBAخراسان رضویحمیدرضا کریموئی217

DBAخراسان رضویصادق عالم زاده218

DBAخراسان رضویسید امین  متقی219

DBAخراسان رضویعباسعلی  خاکسار220

DBAخراسان رضویمهدی  خجسته رحیمی221

DBAمازندرانعلی ماهفروزی222

DBAمازندرانرامبد فرشید فر223

DBAالبرزعلی رخصتی224

DBAفارسسیده فرشته  هاشمی225

DBAفارسبهروز فرهنگیان226

DBAمازندرانداود  خسروی227

DBAآذربایجان شرقیساری پرهیزگار228

DBAتهرانزهره محمدی فر229

DBAتهراناحمد گوران230

DBAتهرانسعید صنایعی231

DBAمازندرانرضا صفائی232

DBAتهرانمحمدحسین قضایی اردکانی233

DBAمازندرانمحمود محمودی234

DBAمازندرانمحسن عنایتی قادیکالئی235

DBAمازندرانذات اله زارعی236

DBAمازندرانکامبیز طیبی237

DBAمازندرانمحمدرضا خواجه سما کوش238

DBAمازندرانجالل رجب قصرانی239

DBAمازندرانمحمدرضا خورشیدی240

DBAمازندرانمهدی رضائی فرح آبادی241

DBAالبرزسعید افضلی نژاد242

DBAالبرزعلیرضا شکیبا243

DBAالبرزندا خلیل پور فر244



DBAالبرزمحمد خرد رنجبر245

DBAالبرزسعید مهبادی246

DBAالبرزنیما فدائی247

DBAالبرزرفعت اله جلیلی248

DBAالبرزداریوش رحمت نژاد249

DBAالبرزکامران آرزو250

DBAالبرزمحمد نوحی251

DBAالبرزجواد گوهری252

DBAالبرزمحسن امین253

DBAالبرزنادر عارف زاده254

DBAخوزستانکریم آرمات255

DBAخوزستانحمیدرضا ذهبی256

DBAخوزستانعلی صافی257

DBAخوزستانجمشید صالحی پارسا258

DBAخوزستانعبدالرسول کیانی کورکی259

DBAخوزستاننعمت اله  نوری زاده 260

DBAخوزستانرضا قربانی بیرگانی261

DBAخوزستانحمید محبی262

DBAخوزستانعلی صرامی فروشانی263

DBAخوزستانمنصور قمر264

DBAخوزستانعبدالجلیل سیاحی265

DBAخوزستانمحمدرضا هوشی266

DBAخوزستانعزیزاله اال267

DBAخوزستانعظیم  مطهری زاد268

DBAخوزستانرضا مرادی269

DBAخوزستانبیات محمدی270

DBAخوزستانامیر عباس کاویانی نیا271

DBAخوزستانعباس وکیلی272

DBAمازندرانسید حمیدرضا علوی273

DBAگرگانامید شریفی274

DBAمازندرانمحمدصادق دارایی275

DBAالبرزپرویز نیک منش276

DBAگرگانکامیار عادل277

DBAمازندرانمریم آقا زاده سلطانی278

DBAخوزستانحسن نوروزی خواه279

DBAخوزستانعلی کرد280

DBAخوزستانفرشید قاسمی281

DBAخوزستانمسعود نوائی282

DBAخوزستانعباس محسنی زاده283

DBAخوزستانهنگامه پروین284

DBAخوزستانراستین قنواتی285

DBAخوزستانسیدکورش حسینی زاده286



DBAخوزستانمحمد حسن آالله287

DBAخوزستانابوالفضل صادقیان288

DBAخوزستانحمید نیری راد289

DBAخوزستانفاطمه مرعشی290

DBAخوزستانهادی محمدی291

DBAگرگانمهرداد وخشور حفظ آباد292

DBAخوزستانمجتبی سلیمانی293

DBAخوزستانعلیرضا شهابی294

DBAخوزستاناکبر آریا منش295

DBAخوزستاناحمد ال کجباف296

DBAخوزستانحشمت اله امیری زاد297

DBAخوزستانامین موسی پور298

DBAالبرزسیدیوسف جبارزاده299

DBAتهرانمنصور ابراهیمی300

DBAگرگانمحمدرحیم محمدی301

DBAخوزستانفرهاد فروتن302

DBAخوزستانسیدمصطفی موسوی303

DBAخوزستانراضی سرخه304

DBAخوزستاناحمد رئیس زاده305

DBAخوزستانالبرز پورعابد306

DBAخوزستانسلطانعلی بهمنی307

DBAخوزستانیاسر بروایه 308

DBAخوزستانمحسن قمشی309

DBAخوزستاناحمد تقوی فر310

DBAخوزستانروح اله ارست311

DBAخوزستانمحمدعلی شریف راد312

DBAخوزستانامیرحسین کوشش313

DBAخوزستانسیدسعید باب المراد314

DBAخوزستانرضا سعدی رادفر315

DBAخوزستانمسعود سپهری نیا316

DBAخوزستانحبیب اله جعفری317

DBAخوزستانمحمد الماسی نژاد318

DBAفارسکامبیز سوداگر319

DBAمازندرانعباس نجاریان ساروی320

DBAمازندرانمحمد انتظاری آکندی321

DBAمازندرانعبداله اعال322

DBAالبرزعبدالرضا اسدبیگی323

DBAالبرزمهدی مقیمی ابیانه324

DBAالبرزاسحق فرشیدی325

DBAالبرزمسعود کیخسروی326

DBAالبرزمحمدرضا صدیقی327

DBAالبرزعلیرضا بابازاده رزکناری328



DBAالبرزداود بذر افشان329

DBAالبرزبهمن جهانی330

DBAالبرزهادی حسن پور331

DBAالبرزغالمرضا مظلوم332

DBAالبرزفرزانه دهنادی333

DBAالبرزعلیرضا اله یاری334

DBAالبرزعلی شاهی335

DBAالبرزرامیار رضائی336

DBAالبرزسیدمهدی جوادی نیا337

DBAالبرزمهرداد فیروز بخت338

DBAفارسساره بهرمند جوی339

DBAمازندرانعباسعلی ایزدی340

DBAالبرزفریبا مصطفوی341

DBAاصفهانمجید رفیعی اشیانی342

DBAگیالنعلی دهگان343

DBAتهرانصادق فرامرزی344

DBAالبرزسیاوش فرخی کبریا345

DBAتهراننادر سلیمان زاده جایران346

DBAتهرانکتایون اشکان زاد347

DBAالبرزناصر خانی348

DBAخوزستاناسداله چراغی349

MBAخوزستانمحمدسعید مفتخر350

MBAخوزستانمحمدرسول بهروز پائین انزاب351

MBAخوزستانجمال عالمی نیسی352

MBAخوزستانغالمرضا نورائی پور353

MBAخوزستانسیدمهران عباسی تخت چوبی354

MBAخوزستانحسین قهری355

MBAخوزستانمحمد امجد356

MBAخوزستانسیدرضا فاضلی مطلق357
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