
992ورودی  مقطع کاردانی نواقصی دانشجویان لیست  

نوافصی پرونده               شماره دانشجویی  زدیف نام و نام خانوادگی 
پایان حدمت پی کارتک-تحصیلی  تاییدیه 99226047170011 احمدی امیر    دامی   1 

تهرانی     امین  تاییدیه تحصیلی 99226047170012  2 

امیدی      حدیث تاییدیه تحصیلی 99226047170010  3 

انصاری     لهحرا تاییدیه تحصیلی  99226047170013  4 

پور ابراهیم  اباذی  سارا   تاییدیه تحصیلی  99226047170020  5 

راده نیایل خا   ریحانه  تاییدیه تحصیلی 99226047170016  6 

اشک شهر ایزانی   زهره  تاییدیه تحصیلی  99226047170015  7 

اصل مذرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170017 باقری مهرابادی         داود   8 

اصل مدرک دیپلم –تاییدیه تحصیلی 99226047170018 بایبوردیان     شیوا   9 

پژوهان     ساجده  تاییدیه تحصیلی  99226047170019  10 

اسالمی    مجید  تاییدیه تحصیلی  99226047170004  11 

 12 سمیه   اخوان پیشخانی تاییدیه تحصیلی  99226047170003

اصالنی   سکینه  تاییدیه تحصیلی  99226047170006  13 

اللهی   فرزانه  تاییدیه تحصیلی  99226047170008  14 

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170009 امانی    حدیث    15 

 16 مهدی   پور محمدی تاییدیه تحصیلی 99226047170021

پورمند   حسن   تاییدیه تحصیلی 99226047170022  17 

پهلودار     خدیجه تاییدیه تحصیلی 99226047170023  18 
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صل مدرک دیپلما -تاییدیه تحصیلی  99226047170027 تنهائی     غلی اکبر    19 

اصل مدرک دیپلم -تحصیلی تاییدیه  99226047170025 ترحمی     مهرداد    20 

توسلی  ثانیا    تاییدیه تحصیلی 99226047170028  21 

جعفرزاده    فرداد تاییدیه تحصیلی 99226047170029  22 

ترکمان    محمد رضا  تاییدیه تحصیلی 99226047170026  23 

جمشیذی   الهام   تاییدیه تحصیلی 99226047170030  24 

سادات حسینی    الهام  تاییدیه تحصیلی 99226047170036  25 

جوهری     شیده تاییدیه تحصیلی 99226047170031  26 

خدادایان    نیکتا  تاییدیه تحصیلی 99226047170039  27 

 28 مریم    خسروی تاییدیه تحصیلی 99226047170040

جهانبخش   غزاله  تاییدیه تحصیلی 99226047170032  29 

 30 الهه   حاجی علی بیگی  تاییدیه تحصیلی 99226047170033

 31 سید ناصر    حسینی تاییدیه تحصیلی 99226047170035

روشنگر     پیمان تاییدیه تحصیلی 99226047170055  32 

سوگلی   طاهره   تاییدیه تحصیلی 99226047170057  33 

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170056 سبحانی    زهره   34 

 35 غلی   محمدی رستمی وفا اصل مدرک دیپلم 99226047170051

شجاعی    رضا  تاییدیه تحصیلی  99226047170060  36 

سرلک     معصومه تاییدیه تحصیلی 99226047170058  37 
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قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی 99226047170052 رشیدی نوده   وحید    38 

 39 مبینا       رفیع زاده  تاییدیه تحصیلی 99226047170053

یهاجر     درویش تاییدیه تحصیلی 99226047170042  40 

امضا ناقص  -تاییدیه تحصیلی 99226047170050  41 عماد       رستمی 

 42 فاطمه     رحمانی  تاییدیه تحصیلی 99226047170046

34 فرانک     دیمه تاییدیه تحصیلی 99226047170044  

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170045 زبانی   امین     44  

اصل دیپلم -  تاییدیه تحصیلی 99226047170049 رحیمی   فاطمه      54  

کربالیی    سوده  تاییدیه تحصیلی  99226047170077  64  

کردی    غالمحسین  تاییدیه تحصیلی 99226047170078  74  

قطعه 6عکس  -تحصیلی اصل مدرک دیپلم تاییدیه 99226047170072 فرجی    سمانه    84  

قطعه 6عکس  -تاییدیه تحصیلی  99226047170075  49    محسن      کاظمی راد 

کریمی       خشایار تاییدیه تحصیلی  99226047170079  05  

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170076 کامیاب    حسن     15  

25 هانیه   کمانکر رحمانی تاییدیه تحصیلی 99226047170080  

35 سمیرا     شیخ حسنی تاییدیه تحصیلی 99226047170065  

45 رئوف     شریفی فتح اباد تاییدیه تحصیلی 99226047170063  

55 فاطمه      غالمی تاییدیه تحصیلی 99226047170068  

فتحی    مائده    تاییدیه تحصیلی 99226047170069  65  
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75 هاذی     شفیعی تاییدیه تحصیلی 99226047170064  

85 اکرم   عطایی مقدم تاییدیه تحصیلی 99226047170067  

 59 کوروش    شفیع نیا تاییدیه تحصیلی 99226047170063

 60 سینا    صالحی تاییدیه تحصیلی 99226047170066

فتوتیاعظم     تاییدیه تحصیلی 99226047170070  16  

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170081 26 هاشم علی  گل محمدی   

36 محسن    گودرزی تاییدیه تحصیلی 99226047170082  

46 زهرا     محبی تاییدیه تحصیلی 99226047170083  

56 مهسا     محمدی تاییدیه تحصیلی 99226047170085  

 67 نادیا      مختاری تاییدیه تحصیلی 99226047170087

اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی 99226047170089 مرسلی    سمیرا     66  

76 سمانه     محمدی تاییدیه تحصیلی 99226047170084  

 68 شراره     محمدی تاییدیه تحصیلی 99226047170086

 63 زهرا      مظلومی تاییدیه تحصیلی 99226047170090

مهدی خانی  ستاره    اصل مدرک دیپلم 99226047170095  70 

اصل ذیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170094  71 امیرعای    مومن خانی 

27 مهال    منصوری منش تاییدیه تحصیلی 99226047170092  

37 مهرذاذ   نصیری تاییدیه تحصیلی 99226047170100  

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170088 47 زهرا    ناصری نشاط   
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57 سید رضا موسوی اوج حصار تاییدیه تحصیلی  99226047170102  

مجردیوسفی    اسداله تاییدیه تحصیلی  99226047170112  76 

اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی  99226047170102  77 اشکان   نور محمدی 

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170103 نوروزی    نسترن    78 

اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی 99226047170106 نکوکار    محمد جواد    76 

اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی  99226047170108  80 محمد   محمدی  نصرابادی 

 81 فاطمه    نهاردانی اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی 99226047170104

اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  99226047170101  82 پریسا     نظری 

ائیوور   مهدی  تاییدیه تحصیلی 99226047170107  83 

اصل مدرک دیپبلم -تاییدیه تحصیلی 99226047170110  84 مرضیه   یوسفی راد 

 


