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 مقطع دکتری "نمونه"دانشجویان 

 رشته مقطع نام و نام خانوادگی ردیف

 حقوق خصوصی دکتری محمد امین کیخا فرزانه 1

 مدیریت بازرگانی دکتری عطا اله هرندی 2

 تکنولوژی آموزشی دکتری صابر عظیمی 3

 مقطع دکتری"ی تقدیرشایسته"دانشجویان 

 رشته مقطع نام و نام خانوادگی ردیف

 علوم اقتصادی دکتری معصومه آقاجانی 1

 تکنولوژی آموزشی دکتری رحیم مرادی 2

 آموزش زبان انگلیسی دکتری محمد جواد محمدی چهل خانه 3

 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دکتری علی رضا احمدی ندوشن 4

 مدیریت دکتری حسین محسنی 5

 مشاوره دکتری محمدحسن آسایش 6

 تکنولوژی آموزشی دکتری طوفانی نژاد احسان 7

 علوم ارتباطات دکتری محبوبه رنجبر 8

 مدیریت ورزشی دکتری احمد محمودی 9

 مدیریت دکتری نیما فخیم هاشمی 10

 فلسفه تعلیم و تربیت دکتری سپیده انصافی مهربانی 11

 مدیریت ورزشی دکتری علیرضا احمدی 12

 شناسی همگانیزبان  دکتری الهام ثباتی 13

 تکنولوژی آموزشی دکتری سید کاظم بنی هاشم 14

 آموزش زبان انگلیسی دکتری عباس منفرد 15

 فلسفه تعلیم و تربیت دکتری محمد آزین 16

 مقطع کارشناسی ارشد "ی تقدیرشایسته"دانشجویان 

 رشته مقطع نام و نام خانوادگی ردیف

 تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد مرتضی بختیاروند 1

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد کاوه قادری بگه جان 2
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 مددکاری اجتماعی کارشناسی ارشد رؤیا مقامی  3

 اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد پوریا شکری 4

 مقطع کارشناسی  "ی تقدیرشایسته"دانشجویان 

 رشته مقطع نام و نام خانوادگی ردیف

 زبان فرانسه کارشناسی صفورا اژدری 1

 مقطع دکتری "تالشگر"دانشجویان 

 رشته مقطع نام و نام خانوادگی ردیف

 برنامه ریزی درسی دکتری سید علی خالقی نژاد 1

 علوم قرآن و حدیث دکتری حسام امامی دانالو 2

 روان شناسی دکتری یوسف اعظمی 3

 فلسفه اقتصاد اسالمی دکتری حسین غفورزاده آرانی 4

 ترجمه دکتری علیپوراحسان  5

 آمار دکتری پور پاشامجتبی آقاجان 6

 جامعه شناسی دکتری بیگیسید وحید میره 7

 مدیریت دکتری زهرا کوثر 8

 فلسفه هنر دکتری سهیال منصوریان 9

 فلسفه ی تعلیم و تربیت دکتری ملیحه ربیعی 10

 مقطع کارشناسی ارشد "تالشگر"دانشجویان 

 رشته مقطع خانوادگینام و نام  ردیف

 علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد نجمه کاظمی 1

 مشاوره کارشناسی ارشد عقیل حسین لو علی آباد 2

 روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد گلناز مظاهری نژاد فرد 3

 تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد صالح اسمعیلی گوجار 4

 جهانگردی مدیریت کارشناسی ارشد زهرا ادیبی سده 5

 فلسفه کارشناسی ارشد اسداله مظفری 6

 برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد علی رضائی 7
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 تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد انسیه آذرپور 8

 

 مقطع کارشناسی  "تالشگر"دانشجویان 

 رشته مقطع نام و نام خانوادگی ردیف

 حقوق کارشناسی فرزانه منتخب 1

 مدیریت جهانگردی کارشناسی احمد غفوری 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


