کسری مدارک مورد لزوم برای صدور مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (نواقص پرونده) -رشته حسابداری مالی
اصل مدرک کاردانی

12

آسیه خشنودی

















13

فرزانه خیر الدین

















14

فرخ خیرنیای حسن کیاده

















15

عاطفه دامن فشان

















16

آرزو خلجی

















17

فهیمه زواره حصاری

















18

سید محسن رستم آبادی

















19

عطیه رمضان علی

















21

فرشاد سرلک

















21

سید حسین سلیمی

















کاردانی

11

حنانه خوبرو

















تاییدیه تحصیلی

11

سمیرا حاتمیان

















ریز نمرات کاردانی

9

حمیده جوکار

















کارت ملی

8

سید مصطفی پناهی

















تصویر پشت و روی

7

رضا بیات

















شناسنامه

6

شهاب الدین بهرامی پرچال

















کپی تمام صفحات

5

رقیه بقائی اردها

















چهار قطعه عکس

4

حامد برقی شیرازی

















پایان خدمت

3

میثم باالنبری

















تصویر و اصل کارت

2

معصومه اسمعیلی

















سازمان سنجش

1

شیرین اسکندری

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

R-d-j-111

کسری مدارک مورد لزوم برای صدور مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (نواقص پرونده) -رشته حسابداری مالی
اصل مدرک کاردانی

33

مجید فرهنگی

















34

خاطره فضلی

















35

حمید قربانی

















36

سعید قوردوئی میالن

















37

مریم کامران فر

















38

فاطمه کریمی

















39

آرام گرجی

















41

اصغر کوهی خطب

















41

صفورا گنجه مرکیه

















42

علیرضا کیالنی

















کاردانی

32

خدیجه فرح داریانی

















تاییدیه تحصیلی

31

الهه فرامز نسب

















ریز نمرات کاردانی

31

محسن فتحی پور

















کارت ملی

29

مهدی عزیزی

















تصویر پشت و روی

28

محمدرضا عزتی صلوات

















شناسنامه

27

ساناز عامل خبازان

















کپی تمام صفحات

26

محبوبه ظریفی

















چهار قطعه عکس

25

فرشید شریعت

















پایان خدمت

24

محمد شجاعی

















تصویر و اصل کارت

23

هادی شاملو

















سازمان سنجش

22

احمد سلطانی

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

R-d-j-111

کسری مدارک مورد لزوم برای صدور مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (نواقص پرونده) -رشته حسابداری مالی
اصل مدرک کاردانی

کاردانی

تاییدیه تحصیلی

ریز نمرات کاردانی

51

مریم یعقوبی

















کارت ملی

51

رضا نوروزی

















تصویر پشت و روی

49

مجید نباتی خواجه غیاثی

















شناسنامه

48

یاسمن مهمان دوست

















کپی تمام صفحات

47

سید مسعود مرتضوی قصابسرائی

















چهار قطعه عکس

46

مهدی محمدی نژاد

















پایان خدمت

45

مهدی محمدعلی

















تصویر و اصل کارت

44

علیرضا گودرزی

















سازمان سنجش

43

عبدالرضا مبارکی

















ردیف

انتقالی -لیست

نام و نام خانوادگی

R-d-j-111

