
 ارشد حقوق خصوصیکارشناسی موارد نقص پرونده آموزشی 

 موارد نقص نام و نام خانوادگی موارد نقص نام و نام خانوادگی

ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک اکبر شاهرخی  ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک محمد امین محمدی 

 -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک حامد ابراهیم فرخ

عکس -ریزنمرات  

 ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی حسین آبیار

ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی مالک اسمعیل زاده  ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی الهه امیر مجاهدی 

 ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک عطااله پورشعبان ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک حسین امیری دومار

 تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک حلیمه شهریاری اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی مسکونعلیرضا دانشی 

کپی کارت  -تأییدیه تحصیلی -عکس امیرحسین عنایتی

کپی کارت پایان  -کپی شناسنامه -ملی

 خدمت

 تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک مهدیه فیروزی

 عکس محمدعلی سلیمانی کپی پایان خدمت -تأییدیه تحصیلی امیر قربانی

محمدعلی معین  عکس -تأییدیه تحصیلی زهره مرادی خلج

 الدینی

اصل  -کپی شناسنامه -کپی پایان خدمت

 تأییدیه تحصیلی -مدرک

 کپی کارت ملی -عکس -تأییدیه تحصیلی ابوالفضل موحدی کپی شناسنامه منصوره منصوری نسب

سید حمیدرضا دهقان 

 یزدی

نجمه السادات  تأییدیه تحصیلی

 حسینی

 کپی شناسنامه

عالیه السادات  تأییدیه تحصیلی -ریزنمرات -اصل مدرک فاطمه ترابی

 افتخاری

 ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی

 " علیرضا شریفی نژاد تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات وحید اردالن

تأییدیه تحصیلی و  -کپی شناسنامه مرتضی شریفی

 ریزنمرات

 ریزنمراتتأییدیه تحصیلی و  -عکس فاطمه سنجری

 تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات -اصل مدرک جمیله محمدی تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات اسمعیل رئیسی

محمدحسین کوه  عکس فاطمه محمدی

 شاهی

 -ریزنمرات -فرم ثبت نام -اصل مدرک

 تأییدیه تحصیلی

 ریزنمراتتأییدیه تحصیلی و  -اصل مدرک ملیحه علی بیگی ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی میالد 

تأییدیه تحصیلی و  -اصل مدرک عبداله شمسی

 عکس -ریزنمرات

سید محمدحسین 

 یزدی

 عکس



 اصل مدرک -تأییدیه و ریزنمرات ابراهیم ادهمی تأییدیه و ریزنمرات محبوبه احمدی نژاد

 تأییدیه و ریزنمرات علی جدیدی " محبوبه پورحبیبی

 " فرامرز درویش اصل مدرک ساره جعفری

 تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک ام البنین سلیمانی تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک رحیم پورنیما 

 اصل مدرک یداله ضرغام " زهرا سیاهوشی

 تأییدیه و ریزنمرات زهرا کمالی تأییدیه -اصل مدرک زبیده علیزهی

 عکس -ریزنمراتتأییدیه و  مطهره مهدی آسا ریزنمرات -تأییدیه -اصل مدرک محمدامین مهدی آسا

 کارت پایان خدمت ایرج نظری تأییدیه و ریزنمرات اشکان میرحسینی نیا

    

 


	موارد نقص پرونده آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی



