
 باسمه تعالی

 فهرست گواهی های صادر شده در

 (27سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسالمی )نجما هفتمینبیست و 

 1401 ماهتیر 9 پنجشنبه زمان:

  مکان:

 علیه السالمدانشگاه جامع امام حسین

 1نسخه شماره: 

 

داده اند به شرح  "72نجما" ناریبه سوال سم حیکه پاسخ صحی محترم نفر از شرکت کنندگان 193 فهرست اسامی

پست  قیاز طر دیتوانیم امکیپ افتیشده است. درصورت عدم در امکیپ شانیا یآن برا نکیصادر شده و ل ریز

 .ندینما یریگیپ ckm@ihu.ac.ir کیالکترون

 ردیف نام و نام خانوادگی

  .1 احمد شبانی

  .2 احمد عربشاهی کریزی

  .3 احمدرضا فیلی زاده

  .4 اصغر رجبی

  .5 اصغر صادقی سورکی

  .6 اطهر مقیمی اردکانی

  .7 افشین پاشاپور

  .8 افشین جابری بردکل

  .9 اکرم دلشاد

  .10 اکرم سالجقه

  .11 امیر حسین محمدیان

  .12 ایرج بیگزاده عباسبالغی

  .13 ایمان ستایش فر

  .14 آتوسا دانیایی

  .15 آذرکیانی عبداهلل پور

  .16 آسیه ذوالقدر

  .17 آسیه قربان زاده

  .18 بابک زینتی

  .19 بهاره اجاقی

  .20 بهرام طهماسبی فرد

  .21 بهرام کیانی ده کیانی

  .22 بهزاد سهیلی

  .23 بهزاد محسنی

  .24 پرویز ستایش فر

  .25 پروین سلمان زاده

  .26 پروین گیالسی

  .27 پیمان زندی

  .28 تهمینه حسینی
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 ردیف نام و نام خانوادگی

  .29 ثریا زندی دره غریب

  .30 زادجعفر بیک

  .31 حسن رستمی

  .32 حسن زندی دره غریبی

  .33 حسن ساالری

  .34 حسن شاکرنیا

  .35 حسین ترابی

  .36 حسین رحیمی پور

  .37 حسین قجری

  .38 خسرورضایی

  .39 دکتر امید یگانه

  .40 دکتر سمانه کریمی

  .41 دکتر مهدی اجلی

  .42 رامین افتخاری

  .43 رامین دانشوری

  .44 رضا اصغری

  .45 رضا زادولی

  .46 روح اهلل گل محمّدی

  .47 رویا تشیعی

  .48 زاهدالدین سوری

  .49 زهرا عینعلی

  .50 زهره آقامحمدی

  .51 زینب احمدزاده وسطی کالیی

  .52 زینب کیانی ده کیانی

  .53 سارا جمالی هندری

  .54 ساسان روشن

  .55 ساالر زمزم

  .56 سجاد امینی راد

  .57 سجاد خلفی

  .58 سجاد زاهدی

  .59 سجاد عالیخانی نسب
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 ردیف نام و نام خانوادگی

  .60 سعادت حسینی

  .61 سعید صحت

  .62 سکینه رضادوست سیاه خاله سر

  .63 سلیم کریمی تکلو

  .64 سمر سقائی

  .65 سمیرا موالیی

  .66 سمیه دهقان طرزجانی

  .67 سمیه دودانگه

  .68 سمیه شمس الدینی دهنوی

  .69 سمیه کیانی ده کیانی

  .70 سمیه محمدی لیری

  .71 سمیه نقدی نسب

  .72 سهیالکیانی ده کیانی

  .73 سید جواد عبادی

  .74 سید حجت اهلل موسوی

  .75 سید حسن حاتمی نسب

  .76 سید حسین حسینی

  .77 سید عبداهلل مویدی

  .78 سید محمد میری

  .79 سیدمحمدسجاد فتاحی

  .80 سیده زهرا فوج

  .81 سیروس کیانی

  .82 شهاب براتی

  .83 شهرام رفیعی رفعت

  .84 شهرام نامی مالیی

  .85 شهرزاد قاسمی بارکالئی

  .86 صابر زند

  .87 صادق قرقچیان

  .88 صدیقه زمزم

  .89 صفر بهدادکیا

  .90 عرشیا یحیائی
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  .91 عطیه تقوی راد

  .92 علی خانی

  .93 علی خویشوند

  .94 علی رضا پورنقدی

  .95 علی زارعی

  .96 علی شاه نظری

  .97 علی قربان پور

  .98 علی مرادی کالن

  .99 علیرضاخواجوی

  .100 غالمرضا حسامی

  .101 فاطمه ابوالحسنی طرقی

  .102 فاطمه احمدزاده وسطی کالیی

  .103 فاطمه شکوهی فرد

  .104 فاطمه فاطمی نیا

  .105 فرح ناز عراقی

  .106 فرزاد محسنی

  .107 فرزانه شوقی لیسار

  .108 فرزانه کیانی

  .109 کامران سرهنگی

  .110 کبری کیانی ده کیانی

  .111 کورش کیانی ده کیانی

  .112 کیومرث موالدوست

  .113 گلی خلیلی پور

  .114 لیدا صادقپور خارکن

  .115 ماهان کبیری

  .116 مجتبی الهی

  .117 مجتبی برزگررحیمی

  .118 مجتبی پوراسد

  .119 مجید روشن نظرلو

  .120 مجید عابدینی

  .121 محسن دهقانی
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  .122 محسن عبداللهی نسب

  .123 محمد جوادی

  .124 محمد چراغ چشم گرگیج

  .125 محمد زارع چاوشی

  .126 محمد شاه حسینی

  .127 محمد شبانی

  .128 محمد طالقانی

  .129 محمد طاهریان

  .130 محمد عبدالهی زمهریر

  .131 محمد علی افتخاری پور

  .132 محمد مهدی مدنی

  .133 محمد نصراللهی

  .134 محمدجواد موسایی

  .135 محمدرضا بیابانی

  .136 محمدرضا زرگران خوزانی

  .137 محمدرضا زینلی

  .138 محمدرضاانصاری

  .139 محمدمهدی حکیمیان

  .140 محمود صفری

  .141 محمود مرادی

  .142 مرتضی ابراهیمی زیوالیی

  .143 مرتضی ریاضی بناب

  .144 مریم رزمجو

 .145 مریم سیاری

  .146 مریم سیدی پور

  .147 مریم مهدوی فرد

  .148 مریم میرزایی عسگر آباد

  .149 مریم نظری

  .150 مریم نقدی نسب

  .151 مسعود کیانی ده کیانی

  .152 مسعود نامداری
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  .153 مصطفی حیدری

 .154 معصومه ابره دری

  .155 معصومه رحیمی

  .156 معصومه موسی رضائی

  .157 ملیحه اصفهانی

  .158 منا یمینی

  .159 منصوره بخشی

  .160 منیره ابراهیمی

  .161 مهتاب رمضان شیرازی

  .162 مهدی خلفی

  .163 مهدی افروخته

  .164 مهدی جباری

  .165 مهدی خادمی شاهکالئی

  .166 مهدی دهقانی سلطانی

  .167 مهدی عیوضی

  .168 مهدی قجری

  .169 مهدی نصراصفهانی

  .170 مهران ابراهیمی

  .171 مهرداد رضایی

  .172 مهرداد محمدزاده علمداری

  .173 موسی الرضاحیدری

  .174 میترا زمانی

  .175 ندا کاوند

  .176 نرگس مظفری

  .177 نسرین صالحی لنده

  .178 نسرین طاهرهدایتی

  .179 نسرین غبیشاوی

  .180 نعیمه خلفی

  .181 نقی آذرسا

  .182 نوراحمد گرگیچ

  .183 نوید الهوئی
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  .184 نیما دانشور

  .185 نیما صابری فرد

  .186 هادی ردایی

  .187 واله افشارزاده

  .188 وحید چقامیرزا

  .189 وحیدحبیب وند

  .190 یوسف صفرخانلو

  .191 یاور صالحی لنده

  .192 یوسف کیانی ده کیانی

  .193 یوسف مظلوم زاده طرفی

 


