
   اسامی پذیرفته شدگان نهائی
  کوتاه مدت  MBAدوره مین هد

 نام خانوادگی نام 
 قشقاوي  علیرضا 

 غریبی  هومن 

 نعمتی احمد

 برزگر یار محمدي  زینب 

 ثابت  قدم  حمید 

 روشنایی ده اسداله 

 ولی پور پریسا

 توکلی  رضا 

 صادقی زاده  سمیه 

 فالح نژاد آرش 

 توکلی  مهرزاد 

 رضوانی  مهدي 

 حقانی ریزي  مهدي 

 حیاتی  اسداهللا

 توکلی راد  متین 

 مشهدي زاده  سهراب 

 سهرابی  محمد 

 جهانی  محمد حسین 

 وقاري  عبدالرضا

 مهدي زاده  داریوش 

 میرابی کامیار 

 کیوان آرا  محمد 

 مهري سمیه 

 قاضوي  زهرا 

 کیوان  مسعود 

  شکاریان  بهزادي ترانه 

 صادقی  فریبا 

 خوش اخالق  حسین 

 زرین فر  فرناز 

 همراهی  سارا 
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  اسامی  ذخیره ها
  

 نام خانوادگی  نام 
 سیروس سامان 

 اکبري  داود 

 مرعشی  سید علی 

 حفظی  صالحی  پیام 

 مرسلی  حامد 

 مطلوبی  مهدي 

 توتونچی  عزیز 

 پیش بین حسین 

 هاشمی  علی 

 علیزاده نرگس 

 شریف  علی اکبر 

 عباس پور سید محمد 

 نصیري  رادمان 

 کمالی  شبیر 

 اله وردي  علی 

 سالمی  سمیرا 

 فرهادي اسکویی  فرناز 

  
صـبح الـی    8ساعت  از  23/12/91 چهارشنبهلغایت پایان وقت اداري  19/12/91شنبه مورخ  ازپذیرفته شدگان می بایستی 

 –کارگر شمالی جنب کوي دانشگاه  تهران پـردیس دانشـکده هـاي فنـی     : با در دست داشتن مدارك ذیل به نشانی  15:30
  .دفترآموزشهاي عالی تخصصی مراجعه نمایند روبروي آمفی تئاتر   –همکف طبقه  –ساختمان مرکزي 

 اصل و یک برگ کپی آخرین مدرك تحصیلی دانشگاهی  .1

  اصل مستندات سابقه کار  .2
 و یک برگ کپی شناسنامه اصل  .3

 اشتغال به تحصیل دانشگاه محل تحصیل  هبراي دانشجویان اصل نام .4

 یک قطعه عکس  .5

 شهریه اصل فیش بانکی واریز  .6

              براي دانشجویان دانشکده فنی                           §

 براي دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها               §

 راي فارغ التحصیالن پردیس دانشکده هاي فنی             ب §

 براي فارغ التحصیالن سایر دانشکده ها و دانشگاه ها         §

  فنی دانشگاه تهران ام پردیس دانشکده هاينبانک تجارت شعبه اردیبهشت به  18711648به حساب شماره 
 

             عدم مراجعه جهت ثبت نام در زمان هاي اعالم شده به منزله انصراف تلقی گردیـده و بـه ترتیـب اولویـت از    : تذکر  *  
 .ذخیره ها جایگزین خواهد شد 

  ریال  000/500/17/-
  ریال   000/750/22/-
  ریال  000/750/29/-
  ریال   000/000/35/-
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