کسری مدارک مورد لزوم برای صدور مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (نواقص پرونده) -رشته حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

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

سعید اسعدی اسبفروشانی

















2

نازیال اشتری ماهینی

















3

مونا افشار قشالقی

















4

الناز اکبرپور مالسرائی

















5

بهنام اسدی

















6

یوسف اکرامی هریس

















7

محسن باحجب قاسمی

















8

فرزانه بازوئی

















9

ماندانا بهمنی

















10

سحر پیرحیاتی

















11

زهرا پیری

















12

زهره پیری

















13

اکرم تاج الدین

















14

محسن تقی پور

















15

سهیل جعفری

















16

حسن چناری

















17

مسعود حسینیان نژاد عمران

















18

علی حضوری

















19

علی حیدری

















20

جالل الدین دین محمدی

















21

آزیتا دوخائی

















R-d-j-112

کسری مدارک مورد لزوم برای صدور مدرک تحصیلی دوره کارشناسی (نواقص پرونده) -رشته حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

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

22

رامین ذبیحی االشتی

















23

محمدرضا رحمتی

















24

سعید رضائی

















25

نبی اهلل رضائی

















26

سحر ریاضی

















27

مهدی ریاضی

















28

مریم زارعی

















29

علیرضا سعیدی

















30

عباس سلیمانی

















31

منصوره سهرابیان

















32

محمد سوری

















33

سیده مهسا میر احمدی

















34

مهسا سف علیان

















35

اعظم سیفی

















36

سمیه شیخ انصاری

















37

مهدیه صمدی امیر

















38

جالل طالبی نظری

















39

میالد طریقت صدیق

















40

عاطفه صابری نیا

















41

زهرا عباسی پیرزمان

















42

حمیدرضا یاری بابلقانی

















43

سمیه کارگر
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44

محمد کاظمی

















45

محمدرضا کشاورز با حقیقت

















46

احمد کوسلی

















47

زهرا گرشاسبی

















48

مهناز ماستوی فراهانی

















49

مجید محمدی آهوئی

















50

محترم محمودی

















51

محمد مرادی

















52

مریم مستوفی فرد

















53

محمد مصطفایی فرد

















54

اعظم مقدم زرندی

















55

رحیم مقصودی گنجه

















56

آتنا موثق

















57

میترا میرمحمدی

















58

زینب میرزائی چگنی

















59

بهروز یحیوی مفتاح

















60

الهام یزدیان حسین پور

















61

محمدحسین یکتا پشتبری

















62

الهه یوسفی

















63

مریم کارخانه
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