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

12

زهرا پناهی

















13

مهدی توسلی

















14

مریم السادات ترابی

















15

انامحمد تورانی

















16

محمود تات فتح آباد

















17

محمد تارنگ

















18

حسام جاللیان

















19

مرضیه چائی فروش

















21

هاجر حسن زاده دستجردی

















21

میثم حیدری
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کاردانی

11

اشکان بااوج

















تاییدیه تحصیلی

11

سمانه بیدار

















ریز نمرات کاردانی

9

وحید باقری فائز

















کارت ملی

8

فاطمه بروجردی

















تصویر پشت و روی

7

آرزو بیگی قرخلو

















شناسنامه

6

آرش امیری

















کپی تمام صفحات

5

نسترن اصالن

















چهار قطعه عکس

4

ندا اکبری اله آباد

















پایان خدمت

3

آناهیتا آزادیخواه محمود حق

















تصویر و اصل کارت

2

رسول آقا بیکلوئی

















سازمان سنجش

1

ابراهیم اسدی ساریقه

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

اصل مدرک کاردانی

33

حمید شمسی سفید خانی

















34

معصومه شهبازی

















35

روح اهلل شمسیان

















36

ریحانه شیراوند

















37

کبری شمسی پورشیوجوپشت

















38

ملیحه السادات صابری رستمکالئی

















39

بهنام عرب النچری

















41

مرتضی علیزاده بلوچه

















41

افسانه عفتی

















42

اکرم غفارزاده
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کاردانی

32

محمود سهرانی

















تاییدیه تحصیلی

31

بهرام سرابی

















ریز نمرات کاردانی

31

فاطمه سیف

















کارت ملی

29

فرشته رضازاده

















تصویر پشت و روی

28

مونا رحیمی

















شناسنامه

27

مریم ریاض منتظر

















کپی تمام صفحات

26

امیرعلی خوانساری

















چهار قطعه عکس

25

زهرا خلج

















پایان خدمت

24

حامد خانی

















تصویر و اصل کارت

23

اکبر خواجه ء

















سازمان سنجش

22

هاشم خاکپور

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

اصل مدرک کاردانی

54

سمیه محمدی

















55

بهمن محمدزاده

















56

سحر مهرجویی

















57

ثریا مهری حاجی بابا

















58

سپیده ملکی

















59

حامد محبی

















61

سعید محرمی باشکند

















61

سپهداد مهرابی

















62

زهره معتمدی

















63

سیدمصطفی میرحسینی ماشک

















64

ساناز نقی زاده دارانداش
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کاردانی

53

سمیه مجیدی فر

















تاییدیه تحصیلی

52

مینا محمودی

















ریز نمرات کاردانی

51

ایمان مهری

















کارت ملی

51

شهرام گشتی

















تصویر پشت و روی

49

نازنین کریمی

















شناسنامه

48

حسین کرپورزارع

















کپی تمام صفحات

47

صابر قدامی

















چهار قطعه عکس

46

مریم السادات قاضی زاده

















پایان خدمت

45

منیره قائدی

















تصویر و اصل کارت

44

محمدحسین فوالد پور

















سازمان سنجش

43

ناهید غفورپور

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

65

مرضیه نخ کوبی

















66

ژاله یارمحمدی

















67

طاهره اشرفی
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