
 951نواقص پرونده دانشجويان تا 

  نام و نام خانوادگي  رديف
 دانشجو

 نواقص رشته ومقطع تحصيل ورودي

 شهريه  جهت فراغت از تحصيل%85قسط مانده طي نامه موافقت شده كارداني مديريت كسب وكار 901فرزانه هاشمي  1
   عكس –اصل مدرك –شهريه % 85 –كپي شناسنامه   –واحد ماند  4 كارداني مديريت كسب وكار 901ثابتفاطمه فوالدي فروش  2
  -تاييديه تحصيل -كارت ملي   –شهريه % 15 كارداني مديريت كسب وكار 901فاطمه رجبي عبدل آباد ي  3
 شهريه%15-واحد مانده دارد11 كارداني مديريت كسب وكار 902شيما خليل  وند  4
 شهريه%15-واحد مانده دارد5 كارداني مديريت كسب وكار 902ساناز قنبريان  5
 شهريه%15-واحد مانده دارد كارداني مديريت كسب وكار 911زهرا رحيمي كلهرودي  6
 شهريه%15-واحد مانده دارد12 كارداني مديريت كسب وكار 912بهناز قاسم پور كنزق  7
 شهريه%15-واحد مانده دارد كارداني مديريت كسب وكار 921شهال مقبلي  8
 -واحد مانده دارد17 كارداني مديريت كسب وكار931پريسا  اصغري  9

   -عدم مراجعه از ترم اول تا بحال -تاييديه تحصيل–شهريه % 15 كارداني مديريت كسب وكار931سروش ذولفقاري  10
   -عدم مراجعه  تا بحال  -واحد دروس  پاس شده  43–شهريه % 15 كارداني مديريت كسب وكار931عليرضا زولفي  11
   -عدم مراجعه از ترم اول تا بحال -تاييديه تحصيل–شهريه % 15 كارداني مديريت كسب وكار931سميه ياورزاده  12
  اعالم انصراف شفايي  -عدم مراجعه از ترم اول تا بحال -تاييديه تحصيل–شهريه % 15 كارداني مديريت كسب وكار931روح اله خالقي  13
  اعالم انصراف شفايي  -عدم مراجعه از ترم اول تا بحال -تاييديه تحصيل–شهريه % 15 كارداني مديريت كسب وكار931فرحناز جريتي  14
 وضعيت سربازي ؟-بالتكلييف  كارداني مديريت كسب وكار931امير حسين سوراني  15
 95-10-11پيگيري تاييديه تحصيل از دفتر پيشخوان  -تاييديه تحصيلي كارداني مديريت كسب وكار941حامد باقر نژاد احمد نيان  16
  -شهريه % 15–شهريه % 85 كارداني مديريت كسب وكار941منيژه كالته عربي  17
تاييديه تحصيلي كارداني مديريت كسب وكار941محمد جواد عابديني  18
 كارت ملي كارداني مديريت كسب وكار942سيد علي اصغر اميني  19
اصل مدرك ديپلم كارداني مديريت كسب وكار942پريسا ابرچين  20
 اصل مدرك ديپلم كارداني مديريت كسب وكار942اسماعيل پزشكيان  21
  951عدم ثبت نام / تاييديه تحصيلي   -شهريه % 15–شهريه % 85 مديريت كسب وكاركارداني942علي طربي  22
اصل ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار942سهيال عباس زاده  23
 اصل مدرك ديپلم كارداني مديريت كسب وكار942مجتبي  حسين زاده  24
تاييديه تحصيلي كارداني مديريت كسب وكار942حسن  داداشي بين كاليه  25



 951نواقص پرونده دانشجويان تا 
تاييديه تحصيلي كارداني مديريت كسب وكار942مجتبي مهدوي پور  26
فرم شاغلين دفترچه كارداني مديريت كسب وكار951حامد حيدري 27
 95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام كارداني مديريت كسب وكار951 حسين جمالي 28

و پاسخ عدم اماده بودن در پرونده ضميمه مي 95-10-11اصل مدرك ديپلم   نامه گرفته جهت اقدام كارداني مديريت كسب وكار951كارن دليريان 29
 0باشد

 95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام كارداني مديريت كسب وكار951 امير حسين داود مرشت 30

 95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام مديريت كسب وكاركارداني951مهناز رحيمي 31

95-10-13اصل مدرك ديپلم   و اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام  كارداني مديريت كسب وكار951احمد سلطاني فيروز 32
 –كپي كارت ملي  –اصل مدرك ديپلم   كارداني مديريت كسب وكار951سيد اميد غضنفري 33
 95-10-20نامه گرفته جهت اقداماصل مدرك ديپلم كارداني مديريت كسب وكار951آرش محمدي 34

اصل مدرك ديپلم كارداني مديريت كسب وكار951 )  تكميل ظرفيت(پوريا    موسوي       35
 )نامه از مدرسه گرفته تا پايان ترم دوم اماده شود (اصل مدرك ديپلم وكاركارداني مديريت كسب951نيما مظاهري خورزني 36
 و اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي   95-10-18اصل مدرك دپيپلم   نامه گرفته جهت اقدام كارداني مديريت كسب وكار951علي لشكري 37

 95-10-18دپيپلم   نامه گرفته جهت اقداماصل مدرك كارداني مديريت كسب وكار 951 مجتبي اله قلي 38

 95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام كارداني مديريت كسب وكار951 هادي  هدايت سرشت 39

فرم شاغلين دفترچه كارداني مديريت كسب وكار951حامد حيدري 40
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
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   عدم مراجعه تا دو ترم -تاييديه تحصيل–شهريه % 15 كارداني بازاريابي 931محمد رضا بيگلو 1
تاييديه تحصيلي كاداني بازاريابي941داود احمدي 2
95-10-11پيگيري تاييديه تحصيل از دفتر پيشخوان  -تاييديه تحصيلي  كاداني بازاريابي941علي دهقاني 3
95-10-11پيگيري تاييديه تحصيل از دفتر پيشخوان  -تاييديه تحصيلي  كارداني بازاريابي941ابراهيم رجبي  وركياني 4
 عدم مراجعه از ترم اول تا بحال  -شهريه % 15و % 85-عكسي مانده و 3 –تاييديه تحصيلي  كارداني بازاريابي942وحيد حبيب زاده 5

تاييديه تحصيلي كارداني بازاريابي942ايمان عباسي مزرعه شاهي 6
كپي كارت ملي-اصل مدرك ديپلم كارداني بازاريابي942ناهيد مرادي 7
 -كپـي كـارت ملـي  شناسـنامه    %15-%85شهريه  –رسيد تاييديه تحصيلي مانده -اصل مدرك    كارداني بازاريابي 951 )  تكميل ظرفيت(حميد رضا جعفري نامور 8

  عكس سامانه سجاد-كپي كارت خدمت
 عكس سامانه سجاد - تاييده تحصيلي–شهريه % 15 كارداني بازاريابي951محمد عابدي 9

 10/95/   23اصل مدرك دپپلم    نامه گرفته جهت اقدام  كارداني بازاريابي951سيد علي ايزدي 10

 95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام كارداني بازاريابي951 هادي كاله دوزي 11

12 00 00 00  00  
13 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
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 عكس- –ريز نمرات كارداني  -تاييديه تحصيل –شهريه %  15شهريه% 85 كارشناسي حسابرسي 901موسي گچلو 1
 شهريه% 85 -ريز نمرات كارداني-تاييديه تحصيل  -ديپلم اصل مدرك كارشناسي حسابرسي 901زهرا نجف پور زواره 2
   –ريز نمرات كارداني  -تاييديه تحصيل -اصل مدرك  –شهريه % 15 كارشناسي حسابرسي 901كبري اخالقي 3
   –شهريه % 85 –كپي شناسنامه  –اصل مدرك ديپلم    كارشناسي حسابرسي 901مرجان تاجيك 4
  كارت پايان خدمت –شهريه % 15 –ريز نمرات كارداني  -تاييديه تحصيل –شهريه  -واحد ماند  2 كارشناسي حسابرسي 901سعيد جعفريان 5
  -تاييديه تحصيل–شهريه % 15 كارشناسي حسابرسي 912ليال مددي 6
 -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي912فاطمه خليل ارجمندي 7
 شهريه%15-واحد مانده دارد7 كارشناسي حسابرسي912الهه سعيدي كوشا 8
 -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي912شكيبا سهرابي 9

  كپي شناسنامه -ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي912سميه يحيائي 10
 شهريه%15-واحد مانده دارد13 كارشناسي حسابرسي912فاطمه آقا مال 11
 -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي912نادره زنديه 12
 شهريه%15-واحد مانده دارد4 كارشناسي حسابرسي912طيبه بختياري فرد 13
  10/95/    5پيگيري تاييديه تحصيل از دفتر پيشخوان  تا-ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي951 )تكميل ظرفيت(امير  آثاري        14
  95-10-10نامه گرفته جهت اقدام -اصل مدرك -ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي951 )تكميل ظرفيت(هادي براري نيا خليل  15
-15نامه گرفته جهت اقدام -اصل مدرك از دانشگاه آزاد -ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي951محبوبه آقامردي 16

10-95  
 6عكس -اصل مدرك -ريز نمرات كارداني  -تاييديه تحصيل -شهريه%15-شهريه  %85 كارشناسي حسابرسي951 جمشيدي غزاله 17

  عكس سامانه سجاد  -قطعه
 ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل  كارشناسي حسابرسي951 جهان بخش حميد 18
 اصل مدرك كارداني كارشناسي حسابرسي951 حسن پور نيام آمنه 19
كارداني در حال(خدادادي آق قلعه حنانه 20

  ) تحصيل
  شهريه% 15)كارداني در حال تحصيل(ريز نمرات و تاييديه تحصيلي  –اصل مدرك كارداني كارشناسي حسابرسي951

 قطعه6عكس-تاييديه تحصيلي و ريز نمرات   كارشناسي حسابرسي951 حيدر ي  افسانه 21
 95-10-10نامه گرفته جهت اقدام -ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي951 دانش مقدم محبوبه 22
  اصل مدرك  كارداني  -ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل  كارشناسي حسابرسي951 زندي محمد رضا 23
 ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي951 )تكميل ظرفيت(سعيد مرادي كفراج 24
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  قطعه6عكس-ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل  كارشناسي حسابرسي951 صاحبي مهديه 25
 قطعه 6عكس   -ريز نمرات كارداني  -اصل مدرك كارداني  -شهريه%15 كارشناسي حسابرسي951 غياثوند  سعيده 26
  95-10-10نامه گرفته جهت اقدام-اصل مدرك  كارداني كارشناسي حسابرسي951 فتح الهي فرهاد 27
 95-10-11از طرق خانم نيك نژاد به واحد استاني پيگيري شده تاييديه تحصيل  كارشناسي حسابرسي951 قربان رضائي انسيه 28
و فرم شاغلين قطعه1عكس -ريز نمرات كارداني  -تاييديه تحصيل -شهريه%15-شهريه  %85 كارشناسي حسابرسي951نصيري خواه  رضا 29

   -دفترچه وضمايم آن
 ريز نمرات كارداني -تاييديه تحصيل كارشناسي حسابرسي951 هاشم پور علي 30
  اصل مدرك كارداني  -ريز نمرات كارداني  -تاييديه تحصيل -شهريه%15-شهريه  %85 كارشناسي حسابرسي951 همتي پگاه *
 اصل مدرك كارداني   كارشناسي حسابرسي951 باقوتي  فريد زينب  31
32 00 00 00  00  
33 00 00 00  00  
34 00 00 00  00  
35 00 00 00  00  
36 00 00 00  00  
37 00 00 00  00  
38 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
*  00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
* 00 00 00  00  
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  عدم مراجعه تا كنون/ ريز نمرات كارداني  –تاييديه تحصيل  –شهريه % 15–شهريه % 85 كارشناسي روابط عمومي 942مجيد بني هاشميان  1
  عدم مراجعه تا كنون/ ريز نمرات كارداني  –تاييديه تحصيل  –شهريه % 15–شهريه % 85 كارشناسي روابط عمومي 942مهناز تقي پور صائيني  2
  عدم مراجعه تا كنون/  -شهريه % 15–شهريه % 85 كارشناسي روابط عمومي 942ابوالحسن الجوردي نسب  3
اصل مدرك تحصيلي از دانشگاه آزاد كارشناسي روابط عمومي942نرگس گودرزي  4
*  00 00 00  00  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


