
ی را س  د  
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

پرديس فارابي دانشگاه تهران
:برگزار مي كند



ی را س  د  
۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

بخش تقدير از
فارابياساتيد نمونه پرديس 



ی را س  د  

در بخش تقدير از اساتيد نمونه پرديس فارابي
از دانشكده مديريت و حسابداري

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

دكترجناب آقاي 

اميريعلي نقي 



ی را س  د  

در بخش تقدير از اساتيد نمونه پرديس فارابي
از دانشكده مديريت و حسابداري

:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

دكترجناب آقاي 

محمد ميره اي



ی را س  د  

در بخش تقدير از اساتيد نمونه پرديس فارابي
از دانشكده حقــــوق

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

دكترجناب آقاي 

مهـدي حــدادي



ی را س  د  

در بخش تقدير از اساتيد نمونه پرديس فارابي
از دانشكده حقــــوق

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

دكترجناب آقاي 

حسن عالي پور



ی را س  د  

در بخش تقدير از اساتيد نمونه پرديس فارابي
از دانشكده الهيــات

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

دكترجناب آقاي 

منصور نصيري



ی را س  د  

در بخش تقدير از اساتيد نمونه پرديس فارابي
از دانشكده الهيــات

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

دكترجناب آقاي 

حامد پوررستمي



ی را س  د  

در بخش تقدير از اساتيد نمونه پرديس فارابي
از دانشكده مهـــندسي

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

دكترجناب آقاي 

راميرحسين كيهاني پو



ی را س  د  
۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

بخش تقدير از
كارشناسان آموزشي نمونه

پرديس فارابي



ی را س  د  

در بخش تقدير از كارشناسان آموزشي نمونه پرديس فارابي
از حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

محمد آزادميوه



ی را س  د  

در بخش تقدير از كارشناسان آموزشي نمونه پرديس فارابي
از حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

عليپوررضـا 



ی را س  د  

در بخش تقدير از كارشناسان آموزشي نمونه پرديس فارابي
از حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

محموديطاهــره 



ی را س  د  

در بخش تقدير از كارشناسان آموزشي نمونه پرديس فارابي
از حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

اله نيكوسخن روح



ی را س  د  

در بخش تقدير از كارشناسان آموزشي نمونه پرديس فارابي
از دانشكــده الهيـــات

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

حسين عاشوري



ی را س  د  

در بخش تقدير از كارشناسان آموزشي نمونه پرديس فارابي
از دانشكده مديريت و حسابداري

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

يمصطفي اكبرطجر



ی را س  د  

در بخش تقدير از كارشناسان آموزشي نمونه پرديس فارابي
الكترونيكيمركز آموزش هاي از 

:مي شود ازتقدير 

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

عـلـي خيــري



ی را س  د  
۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

بخش تقدير از
دانشجـويـان نمــونه 

پرديس فارابي



ی را س  د  
۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

در بخش دانشجويان نمونه 
مقطع دكتري



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع دكتري پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

طيب نيامحمدرضا 
دانشجوي دكتري تخصصي كارآفريني

يدانشكده مديريت و حسابداري پرديس فاراب



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

آقايجناب 

قلي زادهمحمدصادق 
دانشجوي دكتري تخصصي مديريت دولتي
يدانشكده مديريت و حسابداري پرديس فاراب



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

ساجده سادات مجيدي
يدانشجوي دكتري تخصصي مديريت بازرگان
يدانشكده مديريت و حسابداري پرديس فاراب



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

طاهره حياتي
دانشجوي دكتري تخصصي مديريت مالي

يدانشكده مديريت و حسابداري پرديس فاراب



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

محمدحسين صابري مقدم
دانشجوي دكتري تخصصي مديريت صنعتي

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

سيده رويا كالتي
دانشجوي دكتري تخصصي مديريت ورزشي
دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

سيده مهسا موسوي
دانشجوي دكتري تخصصي مديريت آموزشي
دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

اميرحسين بحيرايي
دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

چاريسمانه تقي زاده 
دانشجوي دكتري تخصصي حقوق عمـومي

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

حامد رسولي
دانشجوي دكتري تخصصي حقوق نفت و گاز

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

فاطمه سادات نقوي
دانشجوي دكتري تخصصي حقوق عمومي

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

بهنام اميدي
دانشجوي دكتري تخصصي حقوق خصوصي

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

زهرا رجائي
دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسي

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

سيدعلي موسوي
عموميحقوق بين الملل دانشجوي دكتري 

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

صادق يزداني
دانشجوي دكتري تخصصي حقوق خصوصي

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي
محمدجواد حسن زاده مشكاني

دانشجوي دكتري تخصصي مدرسي معارف اسالمي
دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

مهدي خياطزاده
دانشجوي دكتري تخصصي فلسفه

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

مرضيه راجي
دانشجوي دكتري تخصصي علوم قرآن و حديث

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

فيصل سياحي
دانشجوي دكتري تخصصي زبان و ادبيات عرب

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

احمد صابري مجد
دانشجوي دكتري تخصصي فقه و مباني حقوق اسالمي

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيپرديس مقطع دكتري دانشجويان نمونه در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي
سعيد نورا اصغري بنجار

دانشجوي دكتري تخصصي كالم اماميه
دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  
۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

در بخش دانشجويان نمونه
مقطع كارشناسي ارشد



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

ايمان الوندي
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت امور شهري

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

فائزه حيدري
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

مژگان حيدري
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

مريم سادات مفيديان
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

سيده فاطمه موسويان
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

محمد ونكي فراهاني
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

محمدجواد حكيم پور
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

زينب دل عظيم
حقوق بين المللدانشجوي كارشناسي ارشد 

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

احمد رحيمي
جزا و جرمشناسيحقوق دانشجوي كارشناسي ارشد 

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

محمد مهدي فر
عموميحقوق دانشجوي كارشناسي ارشد 

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

علي بدري
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

حسين شهيدي خواه
دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

سجاد صادقي
يدانشجوي كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسالم

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

محمدامير نوروزي
ميدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسال

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

مهديار نيايش فر
دانشجوي كارشناسي ارشد اديان و عرفان

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه كارشناسي ارشد پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

زهرا اصفهاني
ارشد شيعه شناسيدانشجوي كارشناسي 

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  
۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

در بخش دانشجويان نمونه
مقطع كارشناسي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

سارا اعرابي نسب
دانشجوي كارشناسي مديريت دولتي

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي
كامران سهامي محمدراد

دانشجوي كارشناسي حسابداري
دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم

الهه نجفي زاده ساري
دانشجوي كارشناسي مديريت مالي

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

وحيد نورمندي پور
دانشجوي كارشناسي مديريت بازرگاني

دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

سجاد روحاني نژاد
دانشجوي كارشناسي حقوق

دانشكده حقوق پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي

محمدحسين توحيدي
دانشجوي كارشناسي فلسفه

دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم
نرگس سادات راثي ورعي

دانشجوي كارشناسي علوم قرآن و حديث
دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

سركار خانم
حوريه رفيعي دهاقاني

دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات عربي
دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  

فارابيدانشجويان نمونه مقطع كارشناسي پرديس در بخش تقدير از 
:تقدير مي شود از

۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

جناب آقاي
احمد يوسفي ديزاوند

يدانشجوي كارشناسي فقه و مباني حقوق اسالم
دانشكده الهيات پرديس فارابي



ی را س  د  
۱۳۹۹ماه دی  ۲۱

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي
 پـرديس فارابـي دانشـگاه تهــران
ضمن آرزوي موفقيت و سالمتي شما

.بزرگ مي سپاردرا به خداوند 


