
 طراحی لباسپیوسته کارشناسی موارد نقص پرونده آموزشی                              

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

تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک ساره اسدی  تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک سارا احمدی نژاد 

و کارت ملیکپی شناسنامه  -اصل مدرک پرنیا آقاسی  تأییدیه -اصل مدرک مریم ایمان الهی 

 اصل مدرک -تأییدیه ریحانه پورابراهیمی تأییدیه و ریزنمرات فاطمه پژوهی

 کپی کارت ملی –تأییدیه  فاطمه خیری مقدم تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک نجمه حاج ملک

 تأییدیه -اصل مدرک زهرا دوراندیش اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی آیناز دادخدا

 تأییدیه -اصل مدرک هدیه زندوکیلی تأییدیه -عکس –اصل مدرک  مینا زابلی زاده

 تأییدیه تحصیلی بتول عابدین پور اصل مدرک نرگس زین الدینی

 اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی زهرا عسکری زاده تأییدیه تحصیلی عادله ریحانی

 اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی فرسادپورفاطمه  اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی آیدا فرح بخش

کپی  -اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی اسماء فالح

 کارت ملی

کپی کارت  -اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی فاطمه گلچین

 ملی

 اصل مدرک فاطمه میرزا اسدی " زینب لشنی

 تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک پورمرتضایی کلیه مدارک آیدا خراسانی زاده

 تأییدیه تحصیلی آزاده اصل مدرک امانی

 اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی ضمیری تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک زینب احمدی

 تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک سحر سلیمانی فر ریزنمرات -اصل مدرک سماواتی

 عکس -تأییدیه تحصیلی ندا زردکوهی راد تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک رومینا سعیدی

 تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات اسماء مومنی تیکدری تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک رضایی گزکی

اصل  -کپی کارت ملی -تأییدیه تحصیلی فاطمه محمدی کلیه مدارک کبری منصوری

 مدرک

 کلیه مدارک زهرا مالکی تأییدیه تحصیلی فاطمه محمدحسنی

تأییدیه  -کپی کارت ملی -اصل مدرک گوهری تأییدیه تحصیلی لنگری زاده

 تحصیلی

 اصل مدرک -تأییدیه تحصیلی بلوک تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک قلی زاده

 -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک حبیبی

 کپی کارت ملی -ریزنمرات

کپی کارت  -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک کاربخش

 ملی

 اصل مدرک فائزه مومنی " کرباسی

 تأییدیه -اصل مدرک میرسیدی " یزدی زاده



تأییدیه  -کپی کارت ملی -اصل مدرک آناهیتا عابدی ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی مریم قنبری

 عکس -ریزنمرات -تحصیلی

 تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مرضیه حسنی تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات -اصل مدرک یاس طالبی زاده

 " زهرا جمالیزاده " جمعه پور

 عکس -تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک سارا نجیب زاده تأییدیه-اصل مدرک یاسمن یزدانی

 تأییدیه فاطمه مؤمن آبادی تأییدیه -اصل مدرک زینب میراحمدی

 کارت ملی -تأییدیه فهیمه عباسی شیرازی کپی از تمام صفحات شناسنامه -عکس فاطمه کریم قاسمی

فاطمه ثمره حسین  عکس -تأییدیه فاطمه حاجی زاده

 شاهی

 کارت ملی -تأییدیه

 تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک سحر پوریزدان پناه اصل مدرک ایران زادهالهام 

 تأییدیه فاطمه حسن شاهی تأییدیه فاطمه جعفری

 " آیدا خداپسند " عارفه حسینی نژاد

 تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک مبینا رحمتی تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک رقیه رحمانیان

 تأییدیه پورشیرازیمحدثه  تأییدیه ویدا رزمی

 تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک نسرین رضائی تأییدیه -اصل مدرک سارا دامور

 " ریحانه عبداللهی تأییدیه لیلی ساالری نژاد

 تأییدیه -اصل مدرک مهال شبانی زاده تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک مینا سلطانی نژاد

 تأییدیه مهدیه صافی زاده تأییدیه محدثه صافی

 " بهناز ضیغم پور " یاسمن صالحی

 تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک فاطمه غیاثی " زهرا علیزاده

 تأییدیه و ریزنمرات -کپی شناسنامه آتنا فوالدی " آیه فخرآبادی

 تأییدیه و ریزنمرات عارفه کاظم پور تأییدیه زهرا قرشی

 عکس -تأییدیه ریحانه لنگری زاده " زهرا کهنوجی

 کپی شناسنامه و کارت ملی مهدیه محمود آقایی کارت ملی -تأییدیه مبینا لورگی پور

 کپی کارت ملی -تأییدیه حنانه همایون مقدم تأییدیه رضوان رحمانی

 ریزنمرات فاطمه صدیق پور تأییدیه فاطمه مددی
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