
  

  

  

 )ترم آخر( و بيروني كارشناسي معماري داخلي

  

  

 )ترم آخر( كارداني معماري داخلي                                     
  

 

  
 

 

 

 

 

 

    نقص مدرك  نام و نام خانوادگي رديف
  تاييديه توحيدي منفرد محدثه  1
  تاييديه خودي اغميوني مهسا  2
  تاييديه رسول پور سارا  3
 كارت ملي فاطمه كركي  4

  تاييديه  –گواهي موقت  حسين تبار نقارچي مصطفي  5
  ريزنمرات-تاييديه مهسا مهرجو  6
  ريزنمرات-تاييديه فاطمه خاجوي  7
 ريزنمرات - تاييديه محيا عالي  8
  ريزنمرات فائزه ميرزائي عبدلي  9
  شناسنامه 3ص آرش رجبي فروتن  10

  نقص مدرك نام و نام خانوادگي رديف
 كارت ملي جعفري محدثه  1



  

 )94ورودي مهر (دانشجويان رشته كارداني معماري داخلي  

  

  

  
  

  نقص پرونده نام و نام خانوادگي  رديف
 تاييديه ابراهيم پورطاري مهشاد  1
  كارت ملي –شناسنامه -تاييديه   باجي سحر  2
  تاييديه-ديپلم تركمانه پيرميشاني شيرين  3
 كارت ملي جعفري مذهب حقيقي نسترن  4
 تاييديه شريفي فاطمه سادات  5

 ديپلم مظاهري مجيد  6
 كارت ملي نصرالهي مريم  7
  تاييديه-ديپلم والي حسام  8
 تاييديه وحدتي منش افسانه  9



 

  )95 مهرورودي (رشته كارشنا سي معماري داخلي  

  

  

  
  

  

 

 

  نقص پرونده نام و نام خانوادگي  رديف
  اصل مدرك /ريزنمرات/تاييديه عليرضا باقري 1
 اصل مدرك/ريزنمرات/تاييديه ليال تائب 2

 اصل مدرك/تاييديه خالص غالمي زهرا 3
  اصل مدرك/ريزنمرات/تاييديه زهرا خان بابائي 4
  مدركاصل/ريزنمرات/تاييديه  آزاده داداشي 5
  اصل مدرك/تاييديه/گواهي موقت  رضائي علي 6
 اصل مدرك/ريزنمرات/تاييديه هانيه رهبرشيجاني 7

 ريزنمرات/تاييديه عليرضا سادات 8
  اصل مدرك / ريزنمرات /تاييديه/گواهي موقت علي رضا سيمائي 9

 تاييديه  شهرزاد شوقي 10
 اصل مدرك/ ريزنمرات/تاييديه عباسي ساري محدثه 11

 اصل مدرك/تاييديه مهسا علي شيري 12
 تاييديه سبحان فارسيان 13

 عكس/ اصل مدرك / ريزنمرات /تاييديه/ گواهي موقت فاطمه كشاورزسركار 14

  عكس/ اصل مدرك /ريزنمرات/تاييديه گل پايگاني انسيه 15
 كارت ملي/اصل مدرك دانيال محمدخاني 16
  اصل مدرك /ريزنمرات/تاييديه روژين محمدي 17
  اصل مدرك/ريزنمرات/تاييديه  شادي مرادي 18
  عكس/ اصل مدرك  / ريزنمرات /تاييديه/ گواهي موقت فاطمهمرادي مال اميري 19
  اصل مدرك/ريزنمرات/تاييديه شهال مشيري پور 20



 )94ورودي بهمن (دانشجويان رشته كارشنا سي معماري داخلي  

  نقص پرونده نام و نام خانوادگي  رديف
 ريز نمرات  –تاييديه   زهرا ثاقبي  1

 *  ريز نمرات –تاييديه   -گواهي موقت     دانيال جانفدا  2

 ريز نمرات  –تاييديه    عطيه داودي نژاد  3

 تاييديه  سارا رحيم پور  4

 شناسنامه 3و  2ضوابط آموزشي صفحات  -ريز نمرات   –تاييديه   سيدهادي رضوي  5

 تاييديه  نفيسه طاهري  6

 ريز نمرات  –تاييديه  فايزه فداي وطن  7

 ريز نمرات  –تاييديه  مهتاب محمدي  8

 كارت ملي  حنانه مرادي  9



  

 )94ورودي مهر (معماري داخلي  دانشجويان رشته كارشنا سي 

  

  

 

  )94ورودي مهر (دانشجويان رشته كارشناسي معماري بيروني  

  

    

  

  نقص پرونده نام و نام خانوادگي  رديف
 ريزنمرات  –تاييديه  چزاني شراهي نسيم  1

  ريزنمرات –تاييديه  فريدي سعيد  2
 تاييديه–گواهي موقت كليني ممقاني زهرا  3
  ريزنمرات –تاييديه–گواهي موقت محمدهاشم شيما  4
 كارت ملي مينا محمدي  5

 نقص پرونده نام و نام خانوادگي  رديف
  ريزنمرات-تاييديه تاجيك حسين  1
 عكس–تاييديه –گواهي موقت دادخواه مني  2
   -ريزنمرات –تاييديه ميرزماني بافقي سيدامير  3
  كارت ملي - ريزنمرات –تاييديه –گواهي موقت نوربخش غزل سادات  4



 

 )95ورودي مهر(كارداني حرفه اي معماري داخلي 

  نقص پرونده نام و نام خانوادگي  رديف
  فرم شاغلين/ تائيديه يوسف ابراهيم 1
 /فرم درخواست تائيديه  خاطره بابائي طرقي 2
 كارت ملي فوژان باالئي قمصري 3

  كارت ملي/ اصل ديپلم  محمدصادق بني مصطفي عرب 4

 كارت ملي  فاطمه بهشتي نيا 5

 كارت ملي زهرا بيات  6

 كارت ملي/   تائيديه عليرضا جهانشاهي 7

 فرم درخواست تائيديه مريم دبيري 8

 تائيديه  فاطمه رائيس رمضان زاده قلعه  9

  كارت ملي مهدي كمالي فرد 10

  اصل ديپلم  فاطمه كوكبي 11

12 
 عابده كوهستاني

 عكس/ اصل ديپلم 

   تائيديه فاطمه مجنوني مهردار 13
 كارت ملي/ شناسنامه /ديپلم/  تائيديه كيانا موسوي 14

 تائيديه/ اصل ديپلم   روح اهللا مهدي زاده مقدم 15

 كارت ملي/ اصل ديپلم  )مطهره(مهگل ميرزائي 16

  تائيديه هاشمي دمنه بهنوش سادات 17
  اصل ديپلم  فارسيان احسان 18
  عكس/كارت ملي/تائيديه  غريبي هليا 19


	kardani karshenasi 93
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