
49-49نواقص پرونده دانشجویان مقطع کاردانی ورودی مهر و بهمن   

 شهرسازی

امن نام خانوادگی نواقص پرونده  

تاییدیه  –کپی کارت پایان خدمت  –اصل مدرک دیپلم 

 تحصیلی 

 ناصر جرفی

1کارورزی  – کپی نظام وظیفه –اصل مدرک دیپلم   علی  خسرج لطفی 

 نوید خواجوی  1کارورزی –تاییدیه تحصیلی  –اصل مدرک دیپلم 

1کارورزی –تاییدیه تحصیلی   رضا طهماسبی 

1کارورزی   حسین اسماعیلی کاجی 

تایدیه تحصیلی -1کارورزی –اصل مدرک دیپلم   حسین زمانی 

تایییدیه تحصیلی-1کارورزی  اکبر عرب 

 بهادر کریمی کریم وند اصل مدرک دیپلم 

 علی صاحبدل تایییدیه تحصیلی

1کارورزی  مجتبی  رباط 

1نامه اتمام کار کارورزی   هادی رمیضی 

اصل مدرک دیپلم  -1کارورزی  جاسم آلبوبالد 

 احمد سیاحی تاییدیه تحصیلی

تاییدیه تحصیلی -1کارورزی  مسعود مددی 

تاییدیه تحصیلی-1کارورزی  رضا غدیری بنی طرفی 

1کارورزی  –تاییدیه تحصیلی   سیاوش  بهمام 

1کارورزی  جعفر عبادی 

 محسن طویهن  1کارورزی –اصل مدرک دیپلم 

تاییدیه تحصیلی  – 1کارورزی  حسین صفاریان 

 محمدرضا نژاد زاده تاییدیه تحصیلی

کپی کارت ملی  –اصل مدرک دیپلم   سید مرتضی  موسوی عبدالهی 

1نامه اتمام کار کارورزی  فواد فرحه پور 

1کارورزی –تاییدیه تحصیلی   ناصر الهائی 

1کارورزی –اصل مدرک دیپلم   سید هیثم شرفا 

1کارورزی  الناز صفایی فر 

 مصطفی منیعاوی اصل مدرک دیپلم 

 وحید غالمی – تاییدیه تحصیلی–کپی کارت ملی  –اصل مدرک دیپلم 



                                                                                   1کارورزی

 شهرام شیخیان تاییدیه تحصیلی

                                                  تاییدیه تحصیلی -1کارورزی
                                                   

 سهیال جاللی

تاییدیه تحصیلی-اصل مدرک دیپلم-1کارورزی  بدریه شجیراوی 

تاییدیه تحصیلی-1کارورزی  مازیار حسن نژاد 

تاییدیه تحصیلی-1کارورزی  زینب الزم سعیدی 

1کارورزی-تاییدیه تحصیلی  سعید سواری 

اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی  مرتضی بیرانوند 

1کارورزی  فهیمه زمان زاده نصر آبادی 

 رضا جعفری زاد سعد آبادی تاییدیه تحصیلی

1کارورزی–تاییدیه تحصیلی  –اصل مدرک دیپلم   جعفر وهبی 

1کارورزی  محمد شعیبی 

1کارورزی  امید ایزدی الی بید 

تاییدیه تحصیلی -1کارورزی  نگین  جمشیدی 

تاییدیه تحصیلی –اصل مدرک دیپلم   رسول شیاعی 

تاییدیه  – 1کارورزی  –اصل مدرک دیپلم 
 تحصیلی

 حسین نژاد عبودی

اصل مدرک دیپلم – 2و1کارورزی   محمد حسن سبهانی 

2کارورزی  –اصل مدرک دیپلم   سعید نبگان 

کارورزی  –تاییدیه تحصیلی  –اصل مدرک دیپلم 
1 

 عبالرحیم خسروی پاتاوه

تاییدیه تحصیلی  –اصل مدرک دیپلم   محمد جواد سیاح زاده 

 آتنا  سیاه تیری کپی کارت ملی و شناسنامه 

 


