کسری مدارک مورد لزوم برای صدور مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (نواقص پرونده) -رشته :تجارت الکترونیک بهمن 19
اصل مدرک کاردانی

12

بهاره جهانگیرزاده

















13

علیرضا جعفرپور

















14

زهره چراغی

















15

محمدعلی حبیبی لیاستانی

















16

سیدرضا حسینی احمدفداله

















17

داود حسنی خلف

















18

محمد خبازاصفهانی

















19

امیرحسین خدائی

















21

هادی دردشتیان

















21

احمد رسولی پور
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کاردانی

11

مهدی پیرهادی

















تاییدیه تحصیلی

11

ناصر پولکی

















ریز نمرات کاردانی

9

سلیمان بلند همت ثمرین

















کارت ملی

8

الهه بانان نجاریان

















تصویر پشت و روی

7

شیما اسمعیل پور

















شناسنامه

6

امید احمدپورسامانی

















کپی تمام صفحات

5

مهسا ابراهیم زاده

















چهار قطعه عکس

4

علی اصغر امین زاده ئی

















پایان خدمت

3

علی امین صبوری

















تصویر و اصل کارت

2

سعید اصغرزاده

















سازمان سنجش

1

وحید آهنی

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

اصل مدرک کاردانی

33

امیر قنبری خوشروئی

















34

رضا قائمی

















35

مریم کرانی

















36

بتول کافی خامنه

















37

سیدایمان موسوی صبور

















38

وحید محمودآبادی

















39

حمیدرضا میرزاد علی اصغرخانی

















41

مونا موشل

















41

حمیدرضا مهدوی پناه

















42

مهسا مسعود
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کاردانی

32

حسین قربانی

















تاییدیه تحصیلی

31

حسین فتحی احمد سرائی

















ریز نمرات کاردانی

31

صبا فرحناکی

















کارت ملی

29

فاطمه عرب کرمانی

















تصویر پشت و روی

28

حسین عسگری

















شناسنامه

27

مژگان عسکری پوراناری

















کپی تمام صفحات

26

محمد صادق زاده قلعه جوقی

















چهار قطعه عکس

25

حسن سمائی

















پایان خدمت

24

حامد ستایش مند

















تصویر و اصل کارت

23

مصطفی زهروندییالن حق

















سازمان سنجش

22

محمدرضا رضائی

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

اصل مدرک کاردانی

43

مرجان محمدی

















44

احمد نوروزی

















45

محمدرضا ناصری

















46

سیدمحمد نصیری پیروز

















47

نریمان هادی نژاد صبوری دشتی
















ردیف

کاردانی

تاییدیه تحصیلی

ریز نمرات کاردانی

کارت ملی

تصویر پشت و روی

شناسنامه

کپی تمام صفحات

چهار قطعه عکس

پایان خدمت

تصویر و اصل کارت

سازمان سنجش
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انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

