کسری مدارک مورد لزوم برای صدور مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (نواقص پرونده) -رشته :حسابرسی تیر 29
اصل مدرک کاردانی

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

انتقالی -لیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سید مهدی آقا زاده

















2

فاطمه سادات ابراهیمی

















3

علی اخوان خداشهری

















4

شهرام ارزانی

















5

محمود آزاد

















6

هادی الماس صومعه کبودین

















7

الناز امتی

















8

علی اصغر امیدی

















9

مرضیه اوجانی

















11

فاطمه بریجانی کروائی

















11

سولماز پیرایش

















12

معصومه پیری

















13

معصومه تاجیک

















14

سارا حقویردیلو

















15

سید احد حسینی نسب

















16

لیال حیدری

















17

شهال خدائی حدادان

















18

محمد خامی زاده

















19

نفیسه خانمحمدی

















21

الهام دودانگه

















21

زهرا رحمتی کچومثقالی
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ریز نمرات کاردانی

کارت ملی

تصویر پشت و روی

شناسنامه

کپی تمام صفحات

چهار قطعه عکس

پایان خدمت

تصویر و اصل کارت

سازمان سنجش

انتقالی -لیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

22

امیر رسفیجانی

















23

اکرم رسولی نوروزی

















24

فیروز رضا قلی پور

















25

محمود سارانی

















26

سحر سرداری گرده

















27

حمیدرضا سوری

















28

آرزو شامخی قهرمانی

















29

طیبه شفیعی

















31

حسین شکری آریاچائی

















31

مهدی شکیب

















32

زهرا شهبازلی

































34

پروانه صفروند جالیر

















35

علی صمدی

















36

عباس عبادی جمال آباد

















 37صدیقه علی پور

















 38ریحانه علیزاده

















39

حامد غالمی خورده بالغ

















41

محبوبه فرزانه

















41

فاطمه فاضلی

















42

حامد فراهانی

















 33سید محسن صالحی کوچه باغی
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43

اکرم کاظمی خرم

















44

مهدی کاوسی

















45

سید حمید کشفی

















46

محبوبه کوله قلعه نوی

















47

بهزاد محضعلی

















48

محمد مصلحی

















49

حسین ملکیان آرانی

















51

فاطمه نوروز

















51

مهناز نوده

















52

سیدعلی هاشمی امین آبادی
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