
  مدیریت دولتی فھرست داوطلبان رشتھ

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

 بدون فیش کاملمدیریت                                                     علي                           مرتضي                                   اذرپیرا                                  1

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                جلیل                          حسین                                    اذري                                     2

 با فیش کاملمدیریت                                                                مسلم                          معصومھ                                  الماسي                                   3

سیدمحمدرسیدجواد                                 امامي میبدي                              4
 بدون فیش مستندات نداردمدیریت                                                                ضا                    

 با فیش کاملمدیریت                                                                صفرعلي                        اعظم                                                        امیراحمدي            5

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                اقاحسین                                                      بھروز    امیري                                    6

 با فیش کاملمدیریت                                                                شھرام                         غالمرضا                              امیني خیاباني                            7

 با فیش کاملمدیریت                                                                حسین                    شفیع                                    ایار                                     8

 با فیش کامل                                                             مدیریت   محمد                          حمید                                    ایزدبخش                                  9

 با فیش کاملمدیریت                               محمدجواد                      پوریا                                   بخشي                                     10

 بدون فیش کاملمدیریت                                                              صادق                          كمال                                    برزگربفرویي                              11

 با فیش کاملمدیریت                                                                جعفر                          رزا                                     برزمیني                                  12

 با فیش کاملمدیریت                                                                حبیب هللا                     مجتبي                                   بیدي                                     13

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                حسن                           اسدهللا                                                     پدرود                14

 با فیش کاملمدیریت                                                                حبیب                                                            حسام  توكلي خالدي                              15

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                عبدالرضا                      دانیال                            جباري                                    16

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                صحبت الھ          عماد                                    جعفري كوچي                               17

 بدون فیش مستندات نداردمدیریت                                                                جعفر                          سعید                                    جلوداریان بیدگلي                         18

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                مصطفي                         فاطمھ                                   حاج محمد                                 19

 بدون فیش کاملمدیریت                     محمد                          فردین                                   حسیني                                    20

 بدون فیش کاملمدیریت                                                حسین                          سلمان                                   حسیني صفا                                21

 بدون فیش مستندات نداردمدیریت                                                                نبي هللا                      محمدعلي                                 داودي مازندراني                          22

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                شعبانعلي                      میثم                                    رادمھر                                   23

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                مھدي                          حسام الدین                              رحماني باروجي                            24

 بدون فیش مستندات نداردمدیریت                                                                رحیم                          احسان                                                              رحیمي خورزوقي 25

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                كرم رضا                       مریم                                    رستمیان                   26

 با فیش کاملمدیریت                                                                سیدمحمد                                                     سیدنوید   رسولي                                    27

 با فیش کاملمدیریت                                                                ابوالفضل                      ارزو                               سھرابي                                   28

 با فیش کاملمدیریت                                                                سیدحسن               سیده الھھ                               سیدكاوسي                                 29

 با فیش کامل                                                            مدیریت    اقامحمود                      سیدمھدي                                 سیدي حسنارودي                            30

 با فیش کاملمدیریت                                یدالھ                         محمدمھدي                                شھبازي                                   31
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 فیش شهریه وضعیت پرونده رشته امتحانی نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 بدون فیش کاملمدیریت                                                            علي                           حسین                                    صافي                                     32

 با فیش کاملمدیریت                                                                عباس                          مھدي                                    صحاف زاده                                33

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                محمد                          رضا                                     صدري                                     34

 با فیش کاملمدیریت                                                                جبار                          سعید                                                              ضرغامي         35

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                محمود                         امین                                    عابدي نژاد                               36

 با فیش کاملمدیریت                                                                ابوالقاسم                     متین                 عامري گلستان                             37

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                سیدابراھیم                    سیدمحمدعلي                              عبادي                                    38

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                مجید                       عبدالسالم                               عبدالھي                                  39

 با فیش کامل                                                            مدیریت    حسین                          ھادي                                    عظیمي نژاد                               40

 بدون فیش مستندات نداردمدیریت                           بیژن                          سجاد                                    علي كرمي                                 41

 با فیش کاملمدیریت                                              عمراني مجد                    عبدالھ                                  عمراني مجد                               42

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                ولي                           وحید                                    غفارزادگان ربطي                          43

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                رضا                           ابوذر                                   غالمعلي زاده                             44

 با فیش کاملمدیریت                                                                محمدرضا                       مھسا                                                                        فخیم 45

 با فیش کاملمدیریت                                                                عباس                          مسعود                                   قاراخاني                      46

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                قدرت الھ                                                    حمیدرضا   قایدعلي                                  47

 با فیش کاملمدیریت                                                                محسن                          اكرم                                كیاني                                    48

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                محمدباقر               حسین                                    محجوب                                    49

 بدون فیش مستندات ندارد                                                                مدیریتولي الھ                       محمد                                    محمدي پور                                50

 با فیش کاملمدیریت                  احمدرضا                       مینا                                    مظاھري تھراني                            51

 بدون فیش کاملمدیریت                                               علي                           سعیدرضا                                 مقدم فر                                  52

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                سیدھادي                       سیدامیرحسین                             موسوي                                    54

 با فیش کاملمدیریت                                                                سیدھاشم                       سیده مریم                               موسوي                                    55

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                الیاس                         مھدي                                    مھذبي گنجھ                               53

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                علي اكبر                      سبحان                                   نجفي                        56

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                نریمان                                                    فاطمھ       نظري                                     57

 با فیش کاملمدیریت                                                                محمدعلي                       محمدرضا                          نوري اغجھ رود                            58

 با فیش کاملمدیریت                                                                               میرزااقا       شكوفھ                                   وحدت مھربان                              61

سیدعلي منیرسادات                               ھجرتي                                    59
 با فیش کاملمدیریت                                                                اصغر                   

 با فیش کاملمدیریت                       حسین                          علي                                     ھمداني                                   60

 با فیش کاملمدیریت                                              نصرت هللا                     اشكان                                   یوسفي                                    62

 بدون فیش کاملمدیریت                                                                چراغعلي                       محمد                                    یوسفي خرایم                              63
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