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 کسري مدارك پرونده کسری مدارک  پروند شماره دانشجویي   نام و نام خانوادگی ردیف  
ریز نمرات سھ سالھ متوسطھ        952018042  مھدی عباس پور 1    اصل مدرک پیش دانشگاھی و نظام وظیفھ 

  اصل مدرک پیش دانشگاھی  952018041  فاطمھ طاھری مبارکھ  3
  ریز نمرات سھ سالھ متوسطھ  952018040  سارا صنعتی  4 
فاطمھ صفری  5 

  اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018039  شبستری
  اصل مدرک پیش دانشگاھی  952018038  ھانیھ صفری 6 
  اصل مدرک پیش دانشگاھی  952018037  محیا صفر خانی 8 
و تاییدیھ پیش اصل مدرک پیش دانشگاھی  952018035  علی صادقی  9 

 نظام وظیفه دانشگاھی 
  اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018043   فائزه عسگری قدسی  10 
 نظام وظیفه ( پیگیري) اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018045  مھران فرجی   
  اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018046  مھسا فروتن نکو  11 
 نظام وظیفه اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018048  حسین مردانی بلداجی 12 
 

  اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018050  سارا ملکی بالسینی  13
  ریز نمرات سھ سال متوسطھ  952018051  آمنھ منصوری 14 
 

 اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018052  سحر موالئی  15
 

 نظام وظیفه اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018053  محمد جواد مھدی جو 16 
 

 اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018056  غزل میر شکاری  17
 

نیایش نامی فرد  18 
  دانشگاھیاصل مدرک پیش  952018057  طھرانی

  نظام وظیفه اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018059  سامان وقاری ۱۹ 

  نظام وظیفه اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018060  شھاب طاسکو  20

   اصل مدرک پیش دانشگاھی 952018061  صادق ازم  
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