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 شماره دانشجویی نقص پرونده نام و نام خانوادگی ردیف

 99126047170002 تاییدیه تحصیلیاصل دیپلم +  زهرا ابراهیمی 1

 99126047170005 تاییدیه تحصیلی امیرحسین آتشکار 2

 99126047170008 تاییدیه تحصیلی آرمین ملکی 3

 99126047170004 تاییدیه تحصیلی + اصل مدرک کبری ابوحمزه 4

 99126047170003 تاییدیه تحصیلی سپیده ابوالفتحی 5

 99126047170007 تاییدیه تحصیلی زهرا احمدی صائین 6

 99126047170010 تاییدیه تحصیلی مهدی آزادی 7

 99126047170011 تاییدیه تحصیلی فرشته اسدالهی 8

 99126047170015 اصل دیپلم + تاییدیه تحصیلی ربابه آشتیانی 9

 99226047170014 تاییدیه تحصیلی سپیده ایرانی 10

 99126047170019 اصل دیپلم + تاییدیه تحصیلی بهزاد اعتماد 11

 99126047170018 تاییدیه تحصیلی سمیرا اشرفیان 12

 99126047170030 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی ایلیا آسیابانی 13

 99126047170029 دیپلم +  تاییدیه تحصیلیاصل  آیلین انصاری 14

 99126047170023 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی سیامک آکسون 15

 99126047170027 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی فهیمه امین زاده 16

 99126047170034 اصل دیپلم امیرمحمد بادپیما 17

 99126047170048 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی رضا بیات 18

 99126047170044 تاییدیه تحصیلی منیره بندرچی 19

 99126047170041 تاییدیه تحصیلی سیده مینا برهانی 20

 99126047170047 تاییدیه تحصیلی مجید بهزادیان 21

 99126047170045 تاییدیه تحصیلی شعیب بنی ایمان 22

 99126047170049 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی شکوه پرباله 23

 99126047170050 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی پگاه پروانه جورشری 24

 99126047170055 تاییدیه تحصیلی زهرا تام 25

 99126047170059 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی مهتاش توکلی 26

 99126047170060 تاییدیه تحصیلی مهری جعفری 27

 99126047170058 تاییدیه تحصیلیاصل دیپلم +   علی تقوی 28

 99126047170053 تاییدیه تحصیلی بهاره پهلودار 29

 99126047170052 تاییدیه تحصیلی مهدی پوروش 30
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 99126047170062 تاییدیه تحصیلی محمدجواد جمشیدصفا 31

 99126047170067 تاییدیه تحصیلی حامد پروانه 32

 99126047170070 تاییدیه تحصیلی میثم حسن پور 33

 99126047170079 تاییدیه تحصیلی فرزانه حیرانی 34

 99126047170078 تاییدیه تحصیلی سحر حمامی 35

 99126047170089 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی جلیل دالوری 36

 99126047170083 تاییدیه تحصیلی هستی خنیا 37

 99126047170082 تاییدیه تحصیلی سارا خمسه 38

 99126047170086 تاییدیه تحصیلی نیما داداش امین 39

 99126047170090 اصل دیپلم حمید دهقانی 40

 99126047170107 اصل دیپلم حسین زنجیرانی فراهانی 41

 99126047170101 اصل دیپلم متینه رضوانی 42

 99126047170106 تاییدیه تحصیلی محمد زرینی 43

 99126047170105 دیپلماصل  مجتبی رهنمای چوبری 44

 99126047170110 تاییدیه تحصیلی حسین ساعتی مقدم 45

 99126047170118 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی سیامک سعیدی آزاد 46

عدد کپی کارت ملی+ کپی کلیه  2 ماریا سالماتی 47

صفحات شناسنامه+ عکس+ 

 تاییدیه تحصیلی+ اصل دیپلم

99126047170119 

 99126047170125 تاییدیه تحصیلی شجاعیمرتضی  48

 99126047170124 اصل دیپلم حامد شبانی 49

 99126047170123 تاییدیه تحصیلی زهرا سیفی 50

 99126047170134 اصل دیپلم رزا شمس 51

 99126047170131 تاییدیه تحصیلی زهرا شعیب 52

 99126047170139 تاییدیه تحصیلی ارسالن صادقی 53

 99126047170140 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی الهام صادقی 54

 99126047170149 تاییدیه تحصیلی مرضیه عامری 55

 99126047170147 تاییدیه تحصیلی مهدی طاهریان 56

 99126047170026 اصل دیپلم +  تاییدیه تحصیلی معصومه امیری 57

 99126047170145 تاییدیه تحصیلی خدیجه طاحونه 58

 99126047170151 تاییدیه تحصیلی محسن عبادی ابر 59

 99126047170157 تاییدیه تحصیلی محسن عزلتی مقدم 60
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 99126047170154 تاییدیه تحصیلی بهزاد عباسی 61

 99126047170156 تاییدیه تحصیلی فاطمه عربی 62

 99126047170155 تاییدیه تحصیلی راضیه عباسی چوری 63

 99126047170158 تاییدیه تحصیلی مریم عزیزی 64

 99126047170165 اصل دیپلم محمدعلی عظیمی پارسا 65

 99126047170162 تاییدیه تحصیلی مجید عسگری 66

 99126047170166 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم مهدیه علی حسینی 67

اصل دیپلم+ تاییدیه تحصیلی+  ساناز عنبری ابکنار 68

 عکس

99126047170202 

 99126047170179 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم علی فتاحی 69

 99126047170178 تاییدیه تحصیلی علی غیبی 70

 99126047170181 تاییدیه تحصیلی علی فراهانی 71

 99126047170184 تاییدیه تحصیلی سینا فهیم علوی 72

 99126047170190 تاییدیه تحصیلی مهیار قربانی 73

 99126047170192 تاییدیه تحصیلی محمد قجاوند 74

 99126047170195 تاییدیه تحصیلی زهرا کاظمی 75

 99126047170200 تاییدیه تحصیلی سمیه کریمی 76

 99126047170207 تاییدیه تحصیلی امینه کیاشمشکی 77

 99126047170201 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم حمیدرضا کریمی 78

دیپلم+ تاییدیه تحصیلی+ اصل  فرشته کالنتری 79

 عکس

99126047170204 

 99126047170206 تاییدیه تحصیلی مینا کوروش فر 80

 9126047170203 تاییدیه تحصیلی مصطفی کالنترنیستاکی 81

 99126047170210 تاییدیه تحصیلی سمیه محرابی 82

 99126047170238 تاییدیه تحصیلی عالیه متنظری 83

 99126047170231 تاییدیه تحصیلی حمیده مظاهری 84

 99126047170233 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم مریم مقدم 85

 99126047170240 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم احسان منوچهرنژاد 86

 99126047170221 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم محمد مختاری 87

 99126047170222 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم معصومه مختاری 88

 99126047170224 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم پریسا مرادی 89

 99126047170225 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم مهدی مرادی 90
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 99126047170227 تاییدیه تحصیلی آرزو مرتضوی 91

 99126047170223 تاییدیه تحصیلی مونا مرادپور 92

 99126047170226 تاییدیه تحصیلی میثم مرادی 93

 99126047170229 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم محمود مسکوت 94

 99126047170228 تاییدیه تحصیلی لیلی مری 95

 99126047170230 تاییدیه تحصیلی شهال مسلمی 96

 99126047170217 تاییدیه تحصیلی وحید محمدی زاده 97

 99126047170212 تاییدیه تحصیلی پریسا محمدی 98

 99126047170218 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم بهنام محمدیان 99

اصل دیپلم+ تاییدیه تحصیلی+  فاطمه سادات موالحسینی 100

 عکس

99126047170246 

 99126047170243 تاییدیه تحصیلی+ عکس سیدمحمد موسوی 101

 99126047170241 تاییدیه تحصیلی سیدصادق موسوی 102

 99126047170245 تاییدیه تحصیلی موسی زادهشکیبا سادات  103

 99126047170247 تاییدیه تحصیلی محسن مومنی 104

 99126047170248 تاییدیه تحصیلی الهام مومنی 105

 99126047170256 تاییدیه تحصیلی محمد نادعلی پور 106

 99126047170255 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم مریم میرمحمدعلی 107

 99126047170260 تاییدیه تحصیلی نصرتی محمد 108

 99126047170259 تاییدیه تحصیلی سیدحمید نحوی 109

 99126047170262 تاییدیه تحصیلی الهه نظرزاده 110

 99126047170265 تاییدیه تحصیلی لیال نمازی 111

 99126047170268 تاییدیه تحصیلی یگانه وحید 112

 99126047170272 تحصیلیتاییدیه  سعیده یادگاری 113

 99126047170276 تاییدیه تحصیلی رمضان یوسفی 114

 99126047170271 تاییدیه تحصیلی + اصل دیپلم فاطمه هژیری 115

 99126047170273 تاییدیه تحصیلی ام البنین یاراحمدی 116

 99126047170043 اصل دیپلم محمد بنانی گناآبادی 117

 99126047170142 تاییدیه تحصیلی محمدعلی صدفی 118

 99126047170150 تاییدیه تحصیلی علی عامری شهرابی 119

 99126047170161 تاییدیه تحصیلی فاطمه عسکری 120

 99126047170176 اصل دیپلم رضا غالم زاده 121
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 99126047170208 تاییدیه تحصیلی محمدرضا کیانی 122

 99126047170209 تاییدیه تحصیلی مهسا مالمیر 123

 99126047170216 تاییدیه تحصیلی کیهان محمدی 124

 99126047170242 تاییدیه تحصیلی میرمهدی موسوی 125
 


