
 به نام خدا     

 تاییدیه تحصیلی نظام وظیفه 
 دانشجویان رشته مدیریت مالی کسري مدارك

 در مقطع کارشناسی
 شماره دانشجو نام خانوادگی و نام

 
 

قطعه عکس 6 *  931219001 ابراهیمیان نیلوفر 

 
 

 931219004 ثابت زهرا اصل مدرك پیش دانشگاهی -

 
 

ملیپیش دانشگاهی کپی کارت  سه ساله  931219029 خورشیدزاده رومینا 

 
 

کپی کارت ملی  -اصل مدرك پیش دانشگاهی *  931219007 رخ زینب 

 
 

 931219020 صیام پور ملیکا اصل مدرك پیش دانشگاهی *

 
 

 931219013 علییان الهام عکس *

 
 

 931219015 قزلباش فاطمه اصل مدرك پیش دانشگاهی سه ساله

 
 

مدرك پیش دانشگاهیاصل  -کپی کارت ملی *  931219018 مهري محدثه 

 
 

کپی کارت ملی-اصل مدرك پیش دانشگاهی *  931219019 نیک خواه انیتا 

 931219006 خورشیدوند علیرضا اصل مدرك پیش دانشگاهی * * 

 931219014 غفران مظفر ابوالفضل اصل مدرك پیش دانشگاهی * * 

 * 
 

* 
 

 931219017 موثق اریا اصل مدرك پیش دانشگاهی

 
 

 931419003 پیمان مائده اصل مدرك پیش دانشگاهی *

 
 

 931419004 تیموري ملیکا اصل مدرك پیش دانشگاهی سه ساله

 
  

 931419010 عسگري فایزه اصل مدرك پیش دانشگاهی

 931419012 کوه زارع مینا اصل مدرك پیش دانشگاهی *  

 * 
 

سیدمحمدجوادسیواریز  اصل مدرك پیش دانشگاهی  931419008 

 931419011 علی زاده بذرافشان بهنود کپی کارت ملی * * 

قطعه عکس 3-اصل مدرك پیش دانشگاهی  *   931419015 وظیفه ایرنجی هادي 

 کسري مدارك  نام خانوادگی نام شماره دانشجو
تاییدیه 

 تحصیلی 
  نظام وظیفه 

 



  - دارد  ندارد اسمعیل پور الهام 942032001
  ریز پیش ندارد -ریزنمرات سه ساله دارد  - ندارد پیشاصل  -رسید دارد برزگر شیوا 942032004 

  ندارد نامه دارد دارد اصل پیش -رسید دارد ترکی سعید 942032005

 ناصر 942032006
تقی پورحسین 

 ابادي
 نداردریز پیش  -ریزنمرات سه ساله دارد  کارت معافیت ندارد اصل پیش -رسید دارد

 
 اصل ریزنمرات پیش و سه ساله دارد کارت معافیت ندارد اصل پیش -رسید دارد تیموري شهري مصطفی 942032007

 
 اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد دارد اصل پیش  حمزئیان زیارانی مجتبی 942032008

 
 ریزنمرات پیش و سه ساله دارداصل   - ندارد اصل پیش -رسید دارد خاکساري زهرا 942032009

 
 ریزنمرات پیش و سه ساله دارد -اصل پیش دارد  - ندارد اصل پیش -رسید دارد راه چمنی زهرا 942032011

  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد دارد اصل پیش -رسید دارد زواره علیرضا 942032013 
  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد دارد -رسید دارد صادقی علیرضا 942032015
  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد دارد اصل پیش -رسید دارد صفائی وحید 942032016
  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد - ندارد اصل پیش -رسید دارد ضیائی نسب ارام دخت 942032017
  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد ندارد اصل پیش -رسید دارد عزیزي جوان محمدرضا 942032018
  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد - ندارد رسید دارد علی اکبري هانیه 942032019

 ریزنمرات پیش و سه ساله دارد-اصل پیش دارد  نامه دارد ندارد -رسید دارد قربانی سهیل 942032020
 

 کریمی عزیزاباد حمید 942032021
( اصل پیش -رسید دارد

 7/9/95آورده است
 اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد دارد

 
  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد ندارد اصل پیش -رسید دارد محمدي فخر مهدي 942032022



  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد معافیتکارت  ندارد اصل پیش -رسید دارد ملکان محمدرضا 942032023

 سیدحسین 942032024
میرعابدي نوش 

 ابادي
 اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد کارت معافیت دارد رسید دارد

 

 اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد نامه دارد دارد اصل پیش -رسید دارد نجیب زاده جالل 942032025

 
  اصل  ریزنمرات پیش و سه ساله دارد - ندارد اصل پیش -رسید دارد یوسفی فریما 942032026

 

 کسري مدارك  نام خانوادگی نام شماره دانشجو

 ه تحصیلی پیش دانشگاهییتائید -اصل مدرك پیش دانشگاهی  ینیآی مهدي 921219006

 ه تحصیلی پیش دانشگاهییتائید باقر آزاده 921219007

 ه تحصیلی پیش دانشگاهییتائید الکسارنوروزي  سارا 921219056

 ریزنمرات سه ساله متوسطه -اصل مدرك پیش دانشگاهی  دریایی حمیدرضا 921219026
                                          


