
0140-1041لیست نواقصی دانشجویان دوره کاردانی   
 نام و نام خانوادگی نوافصی پرونده شماره دانشجویی

اصل دیپلم–تحصیلی  تاییدیه 400126047170103 اطمه   کولیوندف   

 مهدی    فرجی پور تاییدیه تحصیلی 400126047170087

قطعه 6عکس  -تاییدیه تحصیلی 400126047170086  علی   عبادی 

فرزیان   سیئد  محسن تاییدیه تحصیلی  400126047170088  

 سینا    عباس پور  اصل دیپلم – تاییدیه تحصیلی 400126047170075

 سعید   عباس ابادی  -تاییدیه تحصیلی 400126047170077

 مهدی   صفریان تاییدیه تحصیلی  400126047170072

اصل مذرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  400126047170079  مهناز    عبدالمالکی 

قطعه 6عکس –تاییدیه تحصیلی 400126047170071  نگین   صفری 

اصل دیپلم –تاییدیه تحصیلی  400126047170073  زهرا    طاالبی 

 مائده   شعبانی تاییدیه تحصیلی  400126047170065

 پیام    صادقی تاییدیه تحصیلی  400126047170068

قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی  400126047170058  فاطمه    رمضانی 

 فاطمه    زرگر باال تاییدیه تحصیلی  400126047170053

 مریم      سلحشور  -تاییدیه تحصیلی  400126047170056

 مهران     سرباز جمشید تاییدیه تحصیلی 400126047170055

اصل دیپلم -تاییدیه تحصیلی 400126047170054  سجاد    سبزی وند 

سیره وندمینا    تاییدیه تحصیلی 400126047170060  



0140-1041لیست نواقصی دانشجویان دوره کاردانی   
ورحمید     دهقانپ تاییدیه تحصیلی  400126047170044  

گل نسترن     کربالئی تاییدیه تحصیلی  400126047170097  

 یحیی   قلی زاده اصل دیپلم 400126047170092

خانیامیر مهدی     کاظم  تاییدیه تحصیلی 400126047170095  

امضا ناقص -اصل دیپلم -تاییدیه تحصیلی 400126047170093  هانیه   کنگرانی 

 معصومه    موذنی تاییدیه تحصیلی 400126047170120

معینیان کوثر    تاییدیه تحصیلی 400126047170115  

فر منتظمفاطمه     تاییدیه تحصیلی 400126047170118  

 مهذیه   مسلمی اصل دیپلم 400126047170114

هادی     نیک پارساسید     تاییدیه تحصیلی 400126047170135  

اصل دیپلم -تاییدیه تحصیلی 400126047170125 مهرجوئی  فرمیالد       

اصل دیپلم -تاییدیه تحصیلی 400126047170121  سحر   موسوی 

میرزادهحسین     تاییدیه تحصیلی 400126047170126  

 امیر علی     موسوی اصل دیپلم 400126047170122

کپی کلیه -قطعه 6عکس -اصل دیپلم -تحصیلی تاییدیه 400126047170106

کارت پایان حدمت-کارت ملی-صفخات شناسنامه  

 ناصر     شمسی

-تاییدیه تحصیلی  400126047170108  افسانه     امیری قوچانی 

قظعه 6عکس -ناییدیه نحصیلی -اصل مدرک دیپلم 400126047170102  احمد     کشاورز 

امضا ناقص -اصل دیپلم –تاییدیه تحصیلی  400126047170045  نرگس    رستمی فر 



0140-1041لیست نواقصی دانشجویان دوره کاردانی   
اصل دیپلم- تاییدیه تحصیلی 400126047170021  حسن    بور بور 

اصل دیپلم -قطعه عکس 6 –تاییدیه تحصیلی 400126047170027  مهدی     تقی زاده 

 نفیسه    بهمن ابادی تاییدیه تحصیلی 400126047170022

 معصومه    پایوند تاییدیه تحصیلی 400126047170024

 مهناز    تقی زاده  -تاییدیه تحصیلی 400126047170028

 منصور    تیموری تاییدیه تحصیلی 400126047170029

 جواد    حسین پور تاییدیه تحصیلی 400126047170036

قطعه عکس 6 -اصل مدرک دیپلم -تاییدیه تحصیلی  400126047170032  حسین     جعفری 

اصل دیپلم -تاییدیه تحصیلی   400126047170039 قمری    حمید   

اصل دیپلم –تاییدیه تحصیلی  400126047170037  سجاد    حسینی 

 محمد    چیان تاییدیه تحصیلی 400126047170035

قطعه 6عکس  -اصل مدرک دیپلم 0تاییدیه تحصیلی 400126047170006  فرید  استاد محمدی دانشور 

قطعه 6عکس  -تاییدیه تحصیلی  400126047170019 فرد ضیاد الدینیبگلری مجنبی ب   

 


