
 مدیریت بازرگانیپیوسته کارشناسی موارد نقص پرونده آموزشی                              

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

کپی  -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک حسین نبی

ریزنمرات -کارت ملی  

 تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات رضا منزلی

عکس -تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات محمدباقر محمودی  ریزنمرات -اصل مدرک امیرحسین کرمی 

ریزنمرات -تأییدیه تحصیلی -اصل مدرک مهدی زنگی آبادی  عکس -ریزنمرات -اصل مدرک فریبا روحی 

 تأییدیه تحصیلی -ریزنمرات -اصل مدرک عباس رمضانی تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات اصغر بهره دار

تأییدیه  -ریزنمرات -اصل مدرک نژادمحمدحسین عرب 

 عکس -پایان خدمت -تحصیلی

 ریزنمرات و تأییدیه -اصل مدرک بهنام نمازیان

پایان  -ریزنمرات و تأییدیه -اصل مدرک امین نظری

 خدمت

 کارت ملی -تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک امیرحسین خدایی

 تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک د نصرالهیبهدا تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک سپهرداد نصرالهی

کارت پایان  -تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک محمد گنجعلی خانی تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک سید عبدالرضا نژاد قادری

 خدمت

 تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک سکینه شجاعی تأییدیه و ریزنمرات -اصل مدرک جواد عاقلی گوکی

امیرحسین  تأییدیه و ریزنمرات دهقان اناریمحمدرضا 

 افشاردوست

 تأییدیه -اصل مدرک -معافیت تحصیلی

محمدرضا احمدی نجف 

 آبادی 

 تأییدیه و ریزنمرات سیدحسین کارگر تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات

 اصل مدرک -تأییدیه و ریزنمرات زنگی آبادی عکس -ریزنمرات و تأییدیه -اصل مدرک مهدی ابراهیمی

 تأییدیه و ریزنمرات حکیمه کمالی تأییدیه و ریزنمرات معصومه شاهرخی

 " سجاد مرادی " مریم شیری

اصل  -کپی شناسنامه -تأییدیه و ریزنمرات اسحق شمسی تأییدیه و ریزنمرات و اصل مدرک حجت یزدان پناه

 مدرک

 عکس -تأییدیه  فائزه معافی تأییدیه و ریزنمرات معصومه صفاری

 تأییدیه -کپی شناسنامه یوسف رمضانی تأییدیه -اصل مدرک شاه حسینیاننجمه 

تأییدیه و  -کپی شناسنامه و کارت ملی صادق حصیبی

 مدرک

 اصل مدرک -تأییدیه آیداالسادات حسینی

 تأییدیه و ریزنمرات زینب امیری کپی شناسنامه -تأییدیه و اصل مدرک مهدیه ایرانمنش

کپی  -اصل مدرک -ریزنمرات و تأییدیه زهرا احمدی نژاد کلیه مدارک سمانه اکبری

 شناسنامه



   کلیه مدارک پرشان حاجی احمدی
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