
  حقوق خصوصیفھرست داوطلبان رشتھ 

 فیش شهریه وضعیت پرونده رشته امتحانی نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  حسن             یوسف                                    ابراھیمي                                 1

 با فیش کاملحقوق                                                                  ملك حسن                       حمزه                                    ابروزن                                   2

 بدون فیش کاملحقوق                          غیضعلي                        داریوش                                  احمدي                                    3

 با فیش کاملحقوق                                                       سیداسدهللا                    سیدحسین                                 اسعدي                                    4

 با فیش کاملحقوق                                                                  سعدهللا                       حمزه                                    اسكندري دامنھ                            5

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  احمد                          امین                                    امیرحسیني                                6

 با فیش کاملحقوق                                                                  احمد                          بھزاد                                                               اھنگري       7

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  غالمعلي                       محمد                                    ایزانلو                                  8

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  تاپدوق                        علي                         بخت اوراجیرلو                            9

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  حسین          مرتضي                                   بھرامي                                   10

 با فیش کاملحقوق                                                                  الفت                          میالد                                   بیگي زاده                                11

 با فیش کاملحقوق                 ابراھیم                       نرگس                                    جرفي                                     12

جعفرزاده  13
 بدون فیش کاملحقوق                                               رضا                           علي                                     جوپشتي                         

 با فیش کاملحقوق                                                                  علي                           علي اكبر                                جعفري                                    14

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  غالمرضا                       مھدي                                    حبیبیان                                  15

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  نورعلي                        موسي                                    حسني                                     16

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  محمد                          میالد                                   حسیني بلوچي            17

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  ابراھیم                       حسین                                    حقیقي                                    18

 با فیش کاملحقوق                                                                  علیرضا                        حمید                          حمیدیان                                  19

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  عبدالحسین     علي                                     حیاتي                                    20

 با فیش کاملحقوق                                                                  عبدهللا                       حیدر                                    خلیل زاده                                21

 بدون فیش کاملحقوق                     جعفر                          مریم                                    دنیایي                                   22

 بدون فیش کاملحقوق                                                 ماشاهللا                      امیرپویا                                رشیدي                                    23

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  رسول                          حسن                                     رشیدي                                    24

رضازاده  25
 بدون فیش کاملحقوق                                                                  اسماعیل                       مجتبي                                   تلوكالیي                        

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  سبزخدا                        عارف                                    رضایي                                    26

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  عباس                          حسین                                    رضي كالیھ                    27

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  غالمعباس                      احمد           ساالري                                   28

 با فیش کاملحقوق                                                                  قھرمان                        پدرام                                 سلیماني                                  29
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 فیش شهریه وضعیت پرونده رشته امتحانی نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  حمید                     مرضیھ                                   شرقي                                     30

 بدون فیش کامل                                                             حقوق     صیاد                          پیمان                                   شھبازي                                   31

 با فیش کاملحقوق                            علي                           پوریا                                   شیرخاني                                  32

 بدون فیش کاملحقوق                                                     محمد                          مجتبي                                   صفرزاددواجي                              33

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  حسن                           حسین                                    طالبیان                                  34

 با فیش کاملحقوق                                                                  جالل                          امیر                                    طریقي                                    35

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  مرتضي                         احمد                                    عارفي نیا                                36

 با فیش کاملحقوق                                                                  حبیب الھ                      حمیدرضا                                 عباسي                        37

عسكري نجف  38
 بدون فیش کاملحقوق                                                                  داود                                                      علي         ابادي                         

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  حسن                           مریم                                عطایي راد                                39

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  محمدرضا               رسول                                    فرھاني                                   40

فالح دخت درب  41
 بدون فیش کاملحقوق                                                                  حبیب الھ                      مریم                                    قلعھ                       

قلي زاده  42
 بدون فیش کاملحقوق                 علي رضا                       سحر                                     چوالندیمي                      

 بدون فیش کاملحقوق                                             نورعلي                        محمد                                    كریمي                                    43

 با فیش کاملحقوق                                                                  بیژن                          میترا                                   محتشمي                                   44

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  ذبیح هللا                     امید                                    محمدي                                    45

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  علي اصغر                      عمید                                    محمدي                                    46

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  سیدابوالقاسم                  زھرا                                    محمودي                       47

 با فیش کاملحقوق                                                                  كاظم                          مھدي           مرادي الوار                              48

 بدون فیش مستندات نداردحقوق                                                                  نصرهللا                       محمدھادي                                معماري                                   49

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  محمد              میالد                                   ھاشمي                                    50

 بدون فیش کاملحقوق                                                                  محمدحسن                       سجاد                                    یاوري                                    51
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