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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 خانوادگی و نام

1

اسمعیل بیگی عباس

















2

اسدی زهره

















3

ابراهیم بیگی چیمه

















4

ابرامیان مونته

















5

ابراهیمی سمیه

















6

ایمان زاده علی

















7

امیریان فرزانه

















8

اعتماد راد سعیده

















9

براتی ریحانه

















10

بیاتی علی

















11

پرهیزگار یادگار

















12

پیری لیف شاگرد طاهره

















13

تکسیبی لیال

















14

توحیدی کمال ساناز

















15

توکلی رضا

















16

جوادپور زره شورن الهام

















17

جوادی رضا

















18

حسینی زهرا سادات

















19

حسینی زمردی میثم

















20

حسین زاده سمیه

















21

حسین زاده پیله ور سهیال
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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 خانوادگی و نام

22

حسامی سامان

















23

حکم الهی فاروانی مهرنوش

















24

حقیقی سعیده

















25

حسین نیا محمد

















26

خرمی مهسا

















27

خسروی نفیسه

















28

خضری فاطمه

















29

خسروی نژاد بهاره

















30

خوش نژاد سپیده

















31

دوستی معصومه

















32

رسولی زینب

















33

رحیمی کلهرودی فاطمه

















34

رسولی علیرضا

















35

زین الدینی هانیه

















36

زندی علی آبادی مینا

















37

زرشکی نرگس

















38

سوری مونا

















39

اخالقی سیده سارا

















40

سناپور اسمعیل

















41

سلیمانی دارستانی ارسالن

















42

سیدرضوی کوزه کنان فاطمه سادات
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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 خانوادگی و نام

43

سلطانپور قراجه قیایی رضا

















44

سعید مرادی جمیله

















45

شدیدی پور مینا

















46

شاکری ستاره

















47

شجری زینب

















48

شریفی زهرا

















49

شرفی مرجان

















50

شکارچی مرضیه

















51

شعبان پور ارانی نرگس

















52

شعبان حسن

















53

صادق الوعد مهتاب

















54

صحبت لو حمیرا

















55

صالحی مهر شادی

















56

صادقی نیلوفر

















57

طبائی شعبانعلی

















58

طاوسی راضیه

















59

ظهیرالدینی سیده آرزو

















60

ظهرابی عاطفه

















61

عظیمی پور سلطانی سمیه

















62

عسگری هاشم

















63

عبدلی امیر
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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 خانوادگی و نام

64

علی اصغری له داربنی شیما

















65

عزیززاده کرکان سهیال

















66

غفوری شیرین

















67

فکری الهام

















68

فرهادی حبیب آباد سهیال

















69

قاسمی کبری

















70

قاسمی مهسا

















71

تبادیان باجیگران فاطمه

















72

کرمی اورزمان فاطمه

















73

کشاورزیان علی

















74

مزید آبادی فاطمه

















75

محرابیان علیرضا

















76

میرنظامی سیدحسین

















77

مطحیان مریم السادات

















78

محمودیان مالمحمود مهتاب

















79

مظفری بایعکالئی مصطفی

















80

منادی رازلیقی نوحعلی

















81

مدرسی شادمهری محبوبه

















82

مدنی مهالالسادات

















83

مقدم نوین امیرمسعود

















84

مفانلو بهمن
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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 خانوادگی و نام

85

نوروزی نژاد لیال

















86

نیک دوست سیدعلیرضا

















87

نفری امیر

















88

نیک زاد فاطمه

















89

نیک مرام سعیده

















90

ناظری عباس آباد مارال

















91

وظیفه دل سرچشمه مارال

















92

هاشم پور آمنه

















93

هاشمی جم هدیه

















94

هدیه لو مجتبی

















95

یافتیان حسین
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