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نوافصی پرونده               شماره دانشجویی  زدیف نام و نام خانوادگی 
اییدیه تحصیلی و ریز نمراتت 99226047190003  1 رهره   ابوالفتحی 

اصل مدرک کاردانی -اییدیه تحصیلی و ریز نمراتت 99226047190002  2 مریم    ابراهیمی 

اصل مذرک کاردانی -اییدیه تحصیلی و ریز نمراتن 99226047190001 یدمریم   ابراهیمی بید هن   3 

پور شمس  ابادی فرشاد احمد تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190004  4 

ناقذی خاطره   احمدی تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190005  5 

مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190007 اذرنوش  عاطفه      6 

 7 امیر   اسدیان تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190008

 8 محمود   اسماعیل زاده تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190009

 9 لیال    بوئینی تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190021

امضا ناقص -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190010 اقاجان زاده   شیرین   10 

کارت  -قطعه عکس 6-تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190013

 پایان خدمت

 11 فرشید    اورکی

مدرک کاردانی  -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190028

 امضا ناقص

 12 سولماز   امیر اصالنی

امضا ناقص -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190022  13 یاشار   بهاری 

امضا ناقص -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190023  14 هانیه    پارسایی 

امضا ناقص -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190028  15 سید پوریا  پور حسینی 

امضا ناقص -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190026  16 حدیثه   پری افسان 

 17 مرتضی    پرورش تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190025



992ه کارشناسی ورودیرصی دولیست دانشجویان نواق  
 

 

انیمدرک کارد -تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات 99226047190024  18 علیرضا      پاک روش 

کاردانیاصل مدرک  - ریز نمرات تاییدیه تحصیلی 99226047190027 اهینفروع    پ   19 

امضا ناقص -کاردانیتاییدیه تحصیلی  اصل مدرک  99226047190035  20 امیر     جمک 

  اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190033

 امضا ناقص

انمینا   جعفری  21 

 22 قاسم   تیموری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190032

مدرک کاردانیاصل  -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190039  23 نگار   حاتمی 

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190034  24 محمد رضا    جاللی 

اصل مدرک کاردانی قطعه عکس 6 99226047190038 چنانی راد   احمد   25 

نواقص امضا –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190031  26 مرجان   ترکمان 

نواقص امضا –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190036  27 غلی   جوادی 

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190037  28 افسانه   جوادی 

 29 فرهاد    حسنعلی زاده تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190040

 30 حسین   حسنی طالشی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190042

 31 محمد    خوش نزاد تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190050

 32 صدف    خانجانی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190047

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190044  33 سید محمد حسین    اروئی 

تحصیلی ریز نمراتتاییدیه  99226047190045  34 جعفر   خبازها 

 35 صبا    حقی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190045
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صل مدرک کاردانیا -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190041  36 عباس     حسنی 

کپی کارت پایان  –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190043

قطعه 6عکس  -خدمت  

حسینیمحسن سید   37 

قطعه 6عکس  –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190049  38 امیر رضا     خلیل زاده 

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190019  39 محدثه    برادارن شهیدی 

 40 فاطمه   ایزدی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190015

اصل مدرک کاردانی -تحصیلی ریز نمرات تاییدیه  99226047190011  41 شیرین    امامی 

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190016  42 فاطمه   باقری 

 43 امیر    ایرانی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190014

 44 سعیده    باقری گزور تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190017

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190018  45 نادیا    بایبوردیان 

 46 سعید    بکشلو تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190020

قطعه عکس -6اصل مدرک کاردانی -ریز نمرات  99226047190055  47 زهرا   رضایی 

رشیذ ساداتحامد      تاییدیه تحصیلی 99226047190054  48 

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190051  49 منیژه     داوری 

اصل مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190052  50 فاطمه    دهقانی 

قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190056  51 حسین   رضایی 

 52 الناز    رضائی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190057

امضا ناقص –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190058  53 زهرا    رضوانی 
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 54 معصومه     زنگوئی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190060

 55 شکوه   ساکی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190061

 56 مریم   سرور تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190062

قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190063  57 شیوا    سلیمی 

مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190065 انیشرخدغلیرضا   سیف    58 

 59 جاسم   سیفی بخش تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190066

 60 مریم    شرفی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190068

کارت پایان خدمت تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190069  61 سروش    شریفی 

-تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190070  62 شهین    شعبانی 

امضا - قطعه عکس 6–تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190071

 ناقص

 63 هدی   شفیعی هنجنی

قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190072  64 زهرا    شکری 

امضا ناقص- قطعه عکس 6 تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190073  65 سمیه    شمس 

-تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190074  67 محمد    شمشیری 

 66 شیوا     شیری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190075

امضا - قطعه عکس 6-تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190076

 ناقص مدرک کاردانی

 67 سودابه    صارمی تهرانی

مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190077  68 زهرا     طالبی 

 63 سارا    طاهری بخش تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190078
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-کارت پایان خدمت–تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190079

قطعه 6عکس   

 70 سید حسین طباطبائی اصل 

 71 سپیده    عباس زاده تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190080

عباسی شوکت       تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190081  72 

قطعه عکس 6-تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190082  73 زهرا    عباسی 

 74 نرگس    عرب عامری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190083

 75 سمیه    عرفانی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190084

قطعه عکس 6-تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190085  76 مهدی   عرفانی پویا  

مدرک   -امضا ناقص-  تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190088

 کاردانی

 77 فرهاد    علیزاده جمال اباد

مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی  99226047190086  78 زینب    عزیزی 

 76 فاطمه    علیجانی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190090

اصل مدرک کاردانی–تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190091  80 سید حسین     غروی 

 81 نیلوفر    فدائی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190092

قطعه عکس 6-تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190093  82 هادی    فالح نژاد  

 83 ابراهیم   فیضی توتکله تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190094

 84 فرزانه    قاسمی لیال کوهی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190096

 70 سیمین     قنبری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190097

 71 اسماعیل      قوامی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190098

 72 علیرضا    کاویانی کیا تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190099
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مدرک کاردانی -یز نمرات رتاییدیه تحصیلی  99226047190100  73 صادق    کریمیان 

 74 اعظم     کنگری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190101

 75 سجاد      کوالبادی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190102

مدرک کاردانی–تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190103  76 زهره       کوهی 

مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190104  77 نگین     کهریزی 

 78 داود     گراوند تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190105

  مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190106

قطعه عکس 6  

 76 رینت السادات  گل محمدی

مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190107  80 کیانا    گودرزی 

قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190110  81 گلبو      محمدی 

قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190111  82  سمیرا        محمدی 

 83 عباس        محمدی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190112

 84 ناهید        محمذی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190113

 70 زینب        محمدی  تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190114

مژدهی     شهال تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190116  71 

 -مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190117

 کارت پایان خدمت

 72 علی منصور   اربط سفلی

مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190118  73 معصومه  معصومی 

 مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190120

قطعه عکس 6 -کارت پایان خدمت  

 74 سید رضا    موسی زاده
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مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190121  75 هادی     مهذی زاده 

مدرک کاردانی–تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190122  76 شیوا    میرزا رضائی 

مدرک کاردانی -  تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190123  77 مینا       میرزائی 

ریز نمرات تاییدیه تحصیلی  99226047190124  78 میالد    ناد علی پور 

-تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190125  76 مریم     ناصری 

قطعه 6عکس –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190126  80 ترانه        نجفی 

 81 شمسی      نظری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190127

مذرک کاردانی 0تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190128  82 ارزو       نعمتی 

مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190129  83 سید علی     نقوی 

 6دانی ارمدرک ک -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190130

عکسقطعه   

 84 نازنین   نواده عمو صاد ق

 71 شهال     مژدهی تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190116

 مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190117

 کارت پایان خدمت

 72 علی منصور   اربط سفلی

مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190118 معصومیمعصومه     73 

 مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190120

قطعه عکس 6 -کارت پایان خدمت  

 74 سید رضا    موسی زاده

مدرک کاردانی –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190121 ی زادهدهادی     مه   75 

مدرک کاردانی–تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190122 میرزا رضائی   شیوا    76 

مدرک کاردانی -  تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190123  77 مینا       میرزائی 
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ریز نمرات تاییدیه تحصیلی  99226047190124  78 میالد    ناد علی پور 

 76 مریم     ناصری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190125

قطعه 6عکس –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190126  80 ترانه        نجفی 

 81 شمسی      نظری تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190127

مذرک کاردانی 0تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190128  82 ارزو       نعمتی 

مدرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190129 نقوی   سید علی     83 

دانی ارمدرک ک -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190130  

قطعه عکس 6    

 84 نازنین   نواده عمو صاد ق

مذرک کاردانی -تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190132  71 علی    نور محمدی 

 72 امیر   وطن دوست تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190133

کاردانی کمدر –تاییدیه تحصیلی ریز نمرات  99226047190134  73 پونه    ولد خانی 

 74 سید ساالر      هذایتی    مدرک  کاردانی 99226047190135

 75 زهرا     یگانه تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190137

 76 سمیرا    یوسف زاده تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190138

 77 جواد    یوسفوند تاییدیه تحصیلی ریز نمرات 99226047190139

ریز نمرات تاییدیه تحصیلی  99226047190140  78 هادی     یوسفی 

 


