
فرم معدلمدرک کاردانیمدرک کارشناسیرشته تحصیلینام و نام خانوادگیشماره دانشجویی

−−نداردداردمدیریت بازرگانیمحمدعلی شریفی9615700028

_نداردمدیریت بازرگانیفاطمه بخشی9615700009 _ _−−

نداردنداردداردمدیریت بازرگانیامیر نوروزیان مقدم961570044

−−داردنداردمدیریت بازرگانیسیدحسین موسوی961570040

−−داردداردمدیریت بازرگانیحسین مرادیان961570038

_داردمدیریت بازرگانیالهام گائینی961570037 _ _−−

_داردمدیریت بازرگانیحسین کرمی961570036 _ _−−

−−داردداردمدیریت بازرگانیمهدی فتحی زاده961570033

−−داردداردمدیریت بازرگانیعباس عزتی حقگو961570030

−−نداردداردمدیریت بازرگانیسیدمجتبی طباطبائی محسنی961570029

_نداردمدیریت بازرگانیام لیلی شاه محمدی961570027 _ _−−

نداردنداردنداردمدیریت بازرگانیعلی رضا زیبائی961570024

−−داردداردمدیریت بازرگانیمصطفی خیرخواهی961570021

−−نداردداردمدیریت بازرگانیسعید خدایی961570020

نداردنداردنداردمدیریت بازرگانیحسین چهره961570016

−−داردداردمدیریت بازرگانیزهرا جعفری علی آبادی961570015

_نداردمدیریت بازرگانیسهیل جعفری961570012 _ ندارد_

−−داردداردمدیریت بازرگانیمصطفی امیری مهرا961570007

−−نداردنداردمدیریت بازرگانیسیف اله اکبری961570005

−−داردداردمدیریت بازرگانیهادی احمدی961570002

_نداردصنایعمحمدرضا میرزائی961560043 _ _−−

_نداردصنایععلیرضا مقدسی961560040 _ دارد_

−−داردداردصنایعسیدسعید مرادخانی961560037

_نداردصنایعرقیه مالک نژاد961560034 _ _−−

_داردصنایعمحمد فقیهی961560029 _ ندارد_

−−نداردنداردصنایعاحسان شکوهی961560022

_داردصنایعفرزاد سالمی961560017 _ _−−

_داردصنایععذرا راستگو961560016 _ _−−

_نداردصنایعمحمود حسینی961560013 _ ندارد_

_داردصنایعحامد جیریایی شراهی961560011 _ _−−

_نداردصنایعمهدی جهانی مطلق961560010 _ ندارد_

_نداردصنایععلی پیرنظر961560008 _ _−−

−−نداردنداردصنایعپرویز براتلو961560006

−−نداردداردراه و ترابریسیداسماعیل موسویان961540132

نداردنداردنداردراه و ترابریسیدمحمدعلی موسوی پویا961540131

−−داردداردراه و ترابریحسین مرتضی زاده961540129

 مراجعه تکمیلی تحصیالت به گلستان سامانه به دسترسی عدم و پرونده نقص رفع جهت ذیل دانشجویان

:داشت نخواهند را ترم پایان امتحانات به ورود مجوز صورت این غیر در نمایند



_نداردراه و ترابریبهناز قرئلی961540125 _ _−−

_نداردسازهامیر فضلی961540124 _ ندارد_

_نداردراه و ترابریعلی غفاری ایرانی961540122 _ ندارد_

_نداردسازهحسن زین العابدین مشرف961540119 _ _−−

−−داردداردسازهعلی رضائی961540116

_نداردسازهیونس رحیمیان961540113 _ دارد_

_نداردسازهمحمد حسن زاده اصفهانی961540108 _ _−−

_داردراه و ترابریمحمدمهدی امیری961540103 _ ندارد_

−−داردداردراه و ترابریمحمد آگاهی مند961540100

−−داردداردراه و ترابریعلیرضا اسکندری961540098

−−نداردداردراه و ترابریمحمود هداوند961540094

_داردراه و ترابریحسین واعظی پور961540093 _ _−−

−−نداردنداردراه و ترابریسعید نعمتی961540091

−−داردداردسازهحمیدرضا منصوری مقدم961540088

_نداردسازهمحسن محمودیان قم زاده961540083 _ _−−

_داردسازهحامد محبعلی پورسعادتلو961540078 _ _−−

_نداردراه و ترابریمجید کرمانی961540070 _ ندارد_

−−داردداردراه و ترابریحسن فرهادی961540066

_داردراه و ترابریعباس علیمردانی961540064 _ _−−

نداردنداردنداردراه و ترابریمحمدرضا عاشوری961540059

_نداردراه و ترابریامیرحسین صادقی961540054 _ _−−

−−داردداردسازهمحمد شهامی خرمی961540053

_نداردسازهسپیده سیداخیاری961540051 _ _−−

−−نداردداردراه و ترابریسیدحسین رضوی961540045

−−داردنداردسازهمحمدجواد رضاییان نیک961540044

_نداردسازهشهاب رشیدی961540041 _ ندارد_

−−داردداردسازهعلی رسولی961540040

نداردنداردنداردسازهشایان درویشی961540037

−−داردداردراه و ترابریعرفان خلج اسدی961540032

_نداردسازهاریا حامدی961540026 _ _−−

_نداردراه و ترابریداود جعفری وداد961540022 _ _−−

−−داردداردراه و ترابریکریم تمیمی961540020

−−داردنداردراه و ترابریمهدی تذروی961540019

_داردراه و ترابریاحمد باباجانی وفسی961540013 _ _−−

−−نداردنداردسازهعلی ازادفالح961540005

_نداردسازهامیرحسین احمدیان961540004 _ _−−

_داردصنایعرضا حیدری 941560044 _ _

_داردصنایعفرزانه دلوری941560043 _ _

_داردصنایعمرتضی نیک خوی 941560039 _ _

نداردنداردصنایععلی قاسمی941560028



_داردصنایععالیه عبدالحسینی941560024 _ _

نداردداردصنایعزهرا طهماسبی941560023

_داردصنایعشقایق صانعی 941560021 _ _

_داردصنایعمحمد دارستانی فراهانی 941560013 _ _

نداردنداردصنایعحانیه جناب زاده 941560011

_داردصنایعسید مرتضی امامی 941560005 _ _

نداردنداردصنایععلیرضا ارجمندی 941560001

نداردداردسازهامید رضا چرخی 941540045

_داردسازهجمشید گودرزی941540033 _ _

داردنداردسازهحامد فقیهی 941540028

داردنداردسازهسید عقیل عالمه 941540027

داردداردسازهمحمد شریفی حسین آباد 941540023

نداردداردسازهمحمد سیفی 941540022

نداردنداردسازهسعید سهرابی 941540021

نداردنداردسازهحامد سهرابی941540020

نداردنداردسازهامین ساریخانی 941540019

_داردسازهبابک روزبه 941540018 _ _

_نداردسازهامیرحسین حقیقی941540016 _ _

_داردسازهبهزاد الهی دوست 941540006 _ _

داردداردسازهعیسی اسکندری چیچکلو 941540004


