
 952نواقص پرونده دانشجويان تا 

سما 
  رديف

 نواقص رشته ومقطع تحصيل ورودي نام و نام خانوادگي دانشجو

  جهت فراغت از تحصيل   شهريه% 85قسط مانده طي نامه موافقت شده   كارداني مديريت كسب وكار   901 فرزانه هاشمي  1
   عكس –اصل مدرك – شهريه% 85 –كپي شناسنامه   –واحد ماند  4  كارداني مديريت كسب وكار   901 فاطمه فوالدي فروش ثابت  2
   - تاييديه تحصيل -كارت ملي   – شهريه% 15  كارداني مديريت كسب وكار  901 فاطمه رجبي عبدل آباد ي  3
  شهريه% 15 - واحد مانده دارد 11  كارداني مديريت كسب وكار  902 شيما خليل  وند  4
  شهريه% 15 -واحد مانده دارد 5  كارداني مديريت كسب وكار  902 ساناز قنبريان   5
  شهريه% 15 - واحد مانده دارد  كارداني مديريت كسب وكار  911 زهرا رحيمي كلهرودي   6
  شهريه% 15 - واحد مانده دارد  كارداني مديريت كسب وكار  921 شهال مقبلي   7
   -واحد مانده دارد17  كارداني مديريت كسب وكار 931 پريسا  اصغري  8
   - عدم مراجعه از ترم اول تا بحال - تاييديه تحصيل– شهريه% 15  كارداني مديريت كسب وكار 931 سروش ذولفقاري   9
   - عدم مراجعه  تا بحال  -واحد دروس  پاس شده  43– شهريه% 15  كارداني مديريت كسب وكار 931 عليرضا زولفي   10

   - عدم مراجعه از ترم اول تا بحال - تاييديه تحصيل– شهريه% 15  كارداني مديريت كسب وكار 931 سميه ياورزاده  11
  اعالم انصراف شفايي  - عدم مراجعه از ترم اول تا بحال - تاييديه تحصيل– شهريه% 15  كارداني مديريت كسب وكار 931 روح اله خالقي  12
  اعالم انصراف شفايي  - عدم مراجعه از ترم اول تا بحال - تاييديه تحصيل– شهريه% 15  كارداني مديريت كسب وكار 931 فرحناز جريتي  13
   - شهريه % 15–شهريه % 85  كارداني مديريت كسب وكار 941 منيژه كالته عربي   14
 اصل مدرك ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار 941 پريسا ابرچين   15

  كارت ملي  كارداني مديريت كسب وكار 942 سيد علي اصغر اميني   16
  اصل مدرك ديپلم   كارداني مديريت كسب وكار 942 اسماعيل پزشكيان   17
  951عدم ثبت نام /  تاييديه تحصيلي  -  شهريه% 15–شهريه % 85  كارداني مديريت كسب وكار 942 علي طربي   18
  اصل مدرك ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار 942 مجتبي  حسين زاده  19
 تاييديه تحصيلي  كارداني مديريت كسب وكار 942 حسن  داداشي بين كاليه   20

 تاييديه تحصيلي  كارداني مديريت كسب وكار 942 مجتبي مهدوي پور   21

 فرم شاغلين دفترچه  كارداني مديريت كسب وكار 951 حامد حيدري   22

 ٠واحد استان توسط خانم نيك نژاد مورد قبول واقع شدطي ھماھنگي نامه با   كارداني مديريت كسب وكار 951  حسين جمالي   23
 96-6- 4تعهد جندين با حضوري آخري  95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام   كارداني مديريت كسب وكار 951 احمد سلطاني فيروز  24

 )96- 60- 04(  آقاي خطيبي  جهت نظام وظيفه و گرفتن نامه اصلي معافيت تحصيلي نزد + 110پيگيري نامه   كارداني مديريت كسب وكار 951 سيد اميد غضنفري   25
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 اصل مدرك ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار  951   )تكميل ظرفيت(    پوريا    موسوي   26

 95- 10- 18اصل مدرك دپيپلم   نامه گرفته جهت اقدام   كارداني مديريت كسب وكار  951  مجتبي اله قلي  27

 95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام   كارداني مديريت كسب وكار 951  هادي  هدايت سرشت  28

 تاييديه تحصيليو  اصل مدرك ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار  952  معين پاشائي  29

 عدد عكس ماندها و  تاييديه تحصيليپيگيري    كارداني مديريت كسب وكار  952  سپيده پورغالم سريري  30

 قصعه عكس  6و  تاييديه تحصيليو  اصل مدرك ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار  952  خشايار جعفر نژاد ثاني  31

 كارت خدمت و  تاييديه تحصيليو  اصل مدرك ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار  952  امير علي خليل آبادي  32

 عدد عكس ماندها    كسب وكاركارداني مديريت   952  آرش زند حبيبي  33
 تاييديه تحصيليو  اصل مدرك ديپلم  كارداني مديريت كسب وكار  952  محمد رضا زين الديني  34

 عدد عكس ماندها    كارداني مديريت كسب وكار  952  محمد رضا نصرتي  35
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37  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
38  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
39  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
40  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
41  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
42  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
43  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
44  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
44  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
45  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
46  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
47  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
48  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
49  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
50  -----------   ----   --------------   ---------------------------  
51  --------- --   ----   --------------   ---------------------------  



 952نواقص پرونده دانشجويان تا 
   عدم مراجعه تا دو ترم - تاييديه تحصيل– شهريه% 15  كارداني بازاريابي  931 بيگلومحمد رضا  1
 ***********   952ريال  مانده جهت تسويه تا ) 384/005/4( 95-2 شهريه% 85  كاداني بازاريابي  941 سعيد عباسي  2

 95-10- 13پيگيري تاييديه تحصيلي  جھت اقدام   اقدام جھت   كارداني بازاريابي  942  وحيد كرمي 3

 عدم مراجعه از ترم اول تا بحال  -  شهريه% 15و % 85-وعكسي مانده  3 –تاييديه تحصيلي   كارداني بازاريابي  942 وحيد حبيب زاده 4

 تاييديه تحصيلي  كارداني بازاريابي  942 ايمان عباسي مزرعه شاهي  5

  اصل مدرك ديپلم   كارداني بازاريابي  942 ناهيد مرادي  6

  عكس سامانه سجاد-كپي كارت خدمت -كپي كارت ملي  شناسنامه%15-%85شهريه–رسيد تاييديه تحصيلي مانده-اصل مدرك    كارداني بازاريابي   951  )   تكميل ظرفيت( حميد رضا جعفري نامور 7

 عكس سامانه سجاد -  تاييده تحصيلي– شهريه% 15  كارداني بازاريابي  951 محمد عابدي  8

 به آقاي خطيبي داده شده جهت اقدام+ 110نامه  سريازي  95-10-13اقدام جهت   پيگيري تاييديه تحصيلي  جهت اقدام   كارداني بازاريابي  951 سيد علي ايزدي 9

 %   ***********15و عدم ارائه پرينت  95-2 شهريه% 85  كارداني بازاريابي  951  امير توسلي  10

  تاييديه تحصيلي  - اصل مدرك ديپلم   - شهريه % 15–شهريه % 85  كارداني بازاريابي 952  مجتبي شريفي 11
 )رسيد اقدام پيشخوان دارد(  كارت پايان خدمت     -   كارداني بازاريابي 952  عليرضا  محمد پور  12
  اصل مدرك   بازاريابيكارداني  952  علي محمديان  13
 96-4-  24قطعه عكس  تعهد مجدد  1و  -  اصل مدرك ديپلم   كارداني بازاريابي 952  امير  رضا مرادي بشلي 14

  به آقاي خطيبي داده شده جهت اقدام+ 110 سريازي نامه  - تاييديه تحصيل  -  اصل مدرك ديپلم   كارداني بازاريابي 952  علي نادري منش  15
 فرم شاغلين دفترچه  -عكس   -  تاييده تحصيلي– شهريه% 15  كارداني بازاريابي  961  اسدپور كيوجرامين  16

  اصل مدرك  ديپلم   كارداني بازاريابي  00  احمد اوزايش  17
  عدد مانده 5 عكس  كارداني بازاريابي  00  مهيار تدين موغاري  18
 تاييديه تحصيل  -  اصل مدرك ديپلم   كارداني بازاريابي  00  سيد هادي حسيني  19

  عدد مانده 5 عكس  كارداني بازاريابي  00  وحيد ساريخاني  20
 تاييديه تحصيل  كارداني بازاريابي  00  عظيم عبدالحسين  نژاد 21

 تاييديه تحصيل  -  اصل مدرك ديپلم   كارداني بازاريابي  00  عبدالحسين غالمي لويه  22

 عكس   -  تاييديه تحصيل  -  اصل مدرك ديپلم   كارداني بازاريابي  00  بهناز قاسم پو ر گيوج *

 عكس   -  تاييديه تحصيل  -  اصل مدرك ديپلم   كارداني بازاريابي  00  ناهيد مرادي  *

 عكس   -  تاييديه تحصيل  كارداني بازاريابي  00  محمد مظفر طالب  *

* 00  00  00  00  
* 00  00  00  00  
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  عكس- –ريز نمرات كارداني  - تاييديه تحصيل – شهريه%  15شهريه% 85  كارشناسي حسابرسي   901 موسي گچلو  1
  شهريه% 85 -ريز نمرات كارداني - تاييديه تحصيل   -ديپلم  اصل مدرك   كارشناسي حسابرسي   901 زهرا نجف پور زواره  2
   –ريز نمرات كارداني  - تاييديه تحصيل - اصل مدرك  – شهريه% 15  كارشناسي حسابرسي   901 كبري اخالقي  3
   –شهريه % 85 –كپي شناسنامه  –  ديپلم  اصل مدرك  كارشناسي حسابرسي   901 مرجان تاجيك 4
  كارت پايان خدمت – شهريه% 15 –ريز نمرات كارداني  - تاييديه تحصيل –شهريه  -واحد ماند  2  كارشناسي حسابرسي   901 سعيد جعفريان  5
   - تاييديه تحصيل– شهريه% 15  كارشناسي حسابرسي   912 ليال مددي 6
   - تاييديه تحصيل  كارشناسي حسابرسي  912 فاطمه خليل ارجمندي  7
  شهريه% 15 - واحد مانده دارد 7  كارشناسي حسابرسي  912 الهه سعيدي كوشا 8
   - تاييديه تحصيل  كارشناسي حسابرسي  912 شكيبا سهرابي 9
  شهريه% 15 -واحد مانده دارد13  كارشناسي حسابرسي  912 آقا مال فاطمه 10
   - تاييديه تحصيل  كارشناسي حسابرسي  912 نادره زنديه  11
  ٩۵-١٠-١٠نامه گرفته جھت اقدام  - اصل مدرك   -    كارشناسي حسابرسي 951 )تكميل ظرفيت( هادي براري نيا خليل 12
  عكس سامانه سجاد  -قطعه 6عكس  -اصل مدرك   - ريز نمرات كارداني   - تاييديه تحصيل  - شهريه% 15 -شهريه   % 85  حسابرسيكارشناسي  951  جمشيدي غزاله  13
  ريز نمرات كارداني   - تاييديه تحصيل    كارشناسي حسابرسي 951  جهان بخش حميد  14
   كاردانياصل مدرك     كارشناسي حسابرسي 951  حسن پور نيام آمنه 15
 قطعه 6عكس -تاييديه تحصيلي و ريز نمرات      كارشناسي حسابرسي 951  حيدر ي  افسانه 16
  952طي تعهد شفايي تا پايان امتحا نات ريز نمرات كارداني   - تاييديه تحصيل -  كارداني معدل دار اصل مدرك     كارشناسي حسابرسي 951  )تكميل ظرفيت ( كفراجسعيد مرادي  17
  قطعه 6عكس   -ريز نمرات كارداني   -اصل مدرك كارداني    - شهريه% 15  كارشناسي حسابرسي 951  غياثوند  سعيده  18
  95- 10- 10نامه گرفته جهت اقدام   - اصل مدرك  كارداني   كارشناسي حسابرسي 951  فتح الهي فرهاد  19
  95- 10- 11از طرق خانم نيك نژاد به واحد استاني پيگيري شده  تاييديه تحصيل     كارشناسي حسابرسي 951  قربان رضائي انسيه  20
   - و فرم شاغلين دفترچه وضمايم آن قطعه 1عكس  - ريز نمرات كارداني   - تاييديه تحصيل  - شهريه% 15 -شهريه   % 85  كارشناسي حسابرسي 951 نصيري خواه  رضا 21
  اصل مدرك كارداني  - ريز نمرات كارداني   - تاييديه تحصيل  -شهريه % 15 -شهريه   % 85  كارشناسي حسابرسي 951  همتي پگاه  22
  اصل مدرك كارداني      كارشناسي حسابرسي 951  باقوتي  فريد زينب   23
24 00  00  00  00  
25 00  00  00  00  
26 00  00  00  00  
27 00  00  00  00  
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  عدم مراجعه تا كنون/ ريز نمرات كارداني  –تاييديه تحصيل  – شهريه% 15–شهريه % 85  كارشناسي روابط عمومي   942 مجيد بني هاشميان   1

  عدم مراجعه تا كنون/ ريز نمرات كارداني  –تاييديه تحصيل  – شهريه% 15–شهريه % 85  كارشناسي روابط عمومي   942 مهناز تقي پور صائيني   2

  عدم مراجعه تا كنون/  -  شهريه% 15–شهريه % 85  كارشناسي روابط عمومي   942 ابوالحسن الجوردي نسب   3
 95- 11- 12پيگيري تاييديه تحصيلي  جھت اقدام   اقدام جھت  اصل مدرك تحصيلي از دانشگاه آزاد  كارشناسي روابط عمومي  942 نرگس گودرزي   4

* 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  
* 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  –اصل مدرك تحصيلي كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961 عاطفه ابراهيم نيا   1
  عكس مانده كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961 اميد اسد پو ر كيوج   2
  عكس مانده–كارت ملي دورو كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961 امير حسين جوزاك   3
 عكس مانده 2كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961 ناديا حيدري   4

 عكس مانده 2كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961  عليرضا شمس ضامنجاني  *

 عكس مانده 1كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961  محسن صالحي  *

  عكس  -تاييديه تحصيلي  - ريزنمرات كارداني  –اصل مدرك كارداني كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961  حسين علي پور   *
  عكس  -تاييديه تحصيلي  - ريزنمرات كارداني  –اصل مدرك كارداني كارشناسي مديريت تبليغات تجاري    961  سپيده فاميل ساغرچي   *
   -تاييديه تحصيلي  - ريزنمرات كارداني  –اصل مدرك كارداني كارشناسي مديريت تبليغات تجاري     00  الهام جماليان   *
  عكس  -تاييديه تحصيلي  - ريزنمرات كارداني  –اصل مدرك كارداني كارشناسي مديريت تبليغات تجاري     00  رضا علي بيكي   *
  عكس  -تاييديه تحصيلي  - ريزنمرات كارداني  –اصل مدرك كارداني كارشناسي مديريت تبليغات تجاري     00  محمد صالح قهرماني زرنكش   *
*  00  00  00  00  
*  00  00  00  00  
*  00  00  00  00  
*  00  00  00  00  
*  00  00  00  00  


