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اصل مدرک دیپلم

تاییدیه دیپلم

7

فرزین بادرنکبویه















8

فرشاد بوجاربوجاری















9

محمدرضا پروین خسروی















11

ملیحه پنجی















11

شایان تقی زاده















12

لیال ترابی















13

فاطمه تمیمی تواندشتی















14

شیوا جعفری شیدان دهی















15

شبنم السادات جاللی















16

آزیتاچکش کار















17

قاسم حیدری آزاد















18

مجتبی حبیب تبارنشلی















19

فرزین حمیده کردار















21

مونا حسین پوراهوا















21

مسعود حیدرزاده















شناسنامه

AK.J721

کپی تمام صفحات

6

سحر اسکندری















کپی کارت ملی

5

اکرم ارشدی اشتلق















خدمت

4

مرتضی اصغری















کارت پایان

3

سعیده احمدی















سازمان سنجش

2

پوریا انشاسفند















انتقالی لیست

1

ملیحه آذربهرام















ردیف

چهار قطعه عکس

نام و نام خانوادگی

اصل مدرک دیپلم

تاییدیه دیپلم

28

طاهره سپهری زنگبار















29

لیال رزاقی نیکچه















31

محمد سهل آبادی















31

سیدجواد سیدصالحی















32

مریم شعاع پور















33

امین صادقی سعید آبادی















34

سوزان صفرزاده زحمت کش















35

رضا عجمی















36

سمانه عزیزی















37

محمدحسین فردی















38

علی کرمی















39

فرشاد کرمی















41

سرنیه کشیش آوانسیان















41

حمزه کریم زاده بیوک بالغ















42

مهین مراد خانوی















شناسنامه

AK.J721

کپی تمام صفحات

27

سمیه خالدی پور















کپی کارت ملی

26

سعید رشیدائی















خدمت

25

سمانه ربیعی کرهرودی















کارت پایان

24

رضا خوشوقت پاپکیاده















سازمان سنجش

23

ابراهیم خوارزم شاهی















انتقالی لیست

22

فرزام حسن آور سلطانمرادی















ردیف

چهار قطعه عکس

نام و نام خانوادگی

اصل مدرک دیپلم

تاییدیه دیپلم

49

الهام محمدی فر















51

آرنیه میناسیان















51

فرید سید رحیمی















52

رضا میرزائی















53

علی نجفی















54

ملیحه نغرگو















55

عباس یاوری















56

نیلوفر یکتا















شناسنامه

AK.J721

کپی تمام صفحات

48

میثم مرادمند شارمی















کپی کارت ملی

47

مهرناز مطیع















خدمت

46

طاهره محمدی وش وکیل کندی















کارت پایان

45

سیدامیر مظلوم امندانی















سازمان سنجش

44

جواد مرسلی















انتقالی لیست

43

مونا مطلبی کمازانی















ردیف

چهار قطعه عکس

نام و نام خانوادگی

