
فرم معدلمدرک کاردانیمدرک کارشناسیرشته تحصیلینام و نام خانوادگیشماره دانشجویی

نداردنداردنداردکنترلرحمت بخشعلی961524024

−−نداردنداردکنترلمصطفی دادگر961524020

نداردنداردنداردکنترلامیرحسین مشکوفی استانه نژاد961524019

_نداردکنترلمرضیه صادق پور خواجویی961524014 _ ندارد_

−−نداردداردکنترلمسعود سلطانی پری961524013

−−نداردنداردکنترلامید جاودان961524009

داردنداردنداردقدرتشهاب الدین باقری961524006

−−داردداردکنترلمحمدرضا اویسی فردویی961524004

−−داردداردکنترلوحید افشاری961524003

−−داردداردسیستم های انرژیپیمان نظری961523180

−−داردداردسیستم های انرژیشهاب لطفی961523174

−−نداردنداردقدرتابوالفضل سجادی961523159

نداردنداردداردقدرتشهرام خدابخشی961523155

_نداردسیستم های انرژینوید حافظی961523150 _ _−−

_داردقدرتالهام یدنگ961523136 _ دارد_

−−نداردداردقدرتجمال وفائی جلیل961523133

_داردقدرتسجاد نورانی961523131 _ _−−

_داردقدرتعلی رضا میرزاوندیان961523126 _ _−−

−−داردداردقدرتجواد مهرابی زاده961523124

نداردنداردنداردقدرتعلی موحدی پور961523122

_نداردقدرتعلیرضا محمدحسینی961523109 _ دارد_

−−داردداردقدرتمحمد محتشم961523108

−−نداردنداردقدرتغالمحسین کرمعلی فرد961523102

نداردنداردنداردقدرتعلی فراهانی961523094

نداردداردنداردقدرتحسن عطارد961523089

نداردنداردنداردقدرتمحمدجواد عابدی961523083

_داردقدرتسیدعمادالدین طباطبائی961523080 _ _−−

نداردنداردنداردقدرتسیدمحمدامین طباطبائی قمی961523079

نداردنداردداردقدرتسیدمجید طاهری961523078

_داردقدرتمهدی شیرازی961523073 _ _−−

−−نداردداردقدرتکمال سیفی961523067

_داردقدرتمسعود سلیمی نیا961523064 _ _−−

−−داردداردقدرتسیدمحسن سجادی فر961523062

−−نداردنداردقدرتوحید رضائی پور961523050

−−داردداردقدرتمجید رجبی زاده961523046

−−نداردنداردقدرتاکبر حیدری قرقشه961523036

 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



_داردقدرتمحمدصادق حمیدی مجد961523035 _ _−−

−−نداردداردقدرتعلی اصغر حسین زاده رکن ابادی961523034

−−داردداردقدرتمسعود جلیلی961523028

−−داردداردقدرتبهروز جلیل وند961523027

−−نداردداردقدرتسجاد ترابیان961523021

نداردنداردنداردقدرتعباس پرهیزکار961523017

−−نداردداردقدرتعلی اکبر احمدلو961523004

_نداردمخابراتسیدمحمد علوی خراسانی961522014 _ دارد_

_نداردمخابراتاحمدرضا زمانگیر961522009 _ ندارد_

−−نداردداردمخابراتسعید اسماعیلی961522005

_داردمخابراتعلیرضا اسالمی پناه961522004 _ _−−

−−نداردنداردالکترونیکامیر احمدلو961521222

−−داردداردالکترونیکحسن نصیری پور961521205

−−نداردنداردالکترونیکبهنام نریمانی961521204

−−نداردنداردالکترونیکحسین مرادی گلچین961521183

نداردنداردنداردالکترونیکعلی قرگوزلورودباری961521150

داردنداردنداردالکترونیکمجید سعادتی961521099

_داردالکترونیکمهرداد حیدری961521060 _ _−−

−−داردنداردالکترونیکمحمدجواد حسینعلی961521055

_داردالکترونیکاحمد حائری961521048 _ _−−

نداردداردکنترلحسین محرابی زاده 942514001

نداردداردقدرتسید محمد رضا میرطالیی942513003

_داردقدرتمحمد نعمت بخش 942513001 _ _

داردداردالکترونیکروح اله کریمی 941523062

داردنداردالکترونیکمینا قزوینی 941523061

_داردالکترونیکوحیده ابراهیمی راد941523044 _ _

_داردالکترونیکامید نخبه فالح 941523040 _ _

_داردالکترونیکفریده سادات غضنفری 941523031 _ _

_داردالکترونیکاکرم طهماسبی 941523028 _ _

_داردکنترلمیثم معصوم فر941514051 _ _

نداردنداردکنترلمحمد محمودی 941514048

_داردکنترلامیر وظیفه مهربانی 941514041 _ _

داردداردکنترلحسینعلی کریم نژادبایی941514033

نداردنداردکنترلفرزاد فتاح زاده 941514027

داردنداردکنترلجعفر صفری تبار 941514021

داردداردکنترلسید مهدی جعفرپور 941514008

_داردکنترلراضیه اخضری 941514003 _ _

نداردداردقدرتمصطفی ساالریان941513053

داردنداردقدرتمهدی کریمی 941513039

نداردداردقدرتمرتضی قطبی 941513035



داردداردقدرتادیب عاطفی 941513026

_داردقدرتحمید در امامی 941513014 _ _

داردداردمخابراتسعید رضائی 941512046

داردداردمخابراترئوف رضائی 941512045

داردداردمخابراترضا جلیلی941512044

داردداردمخابراتداودکونانی 941512030

_داردمخابراتملیحه فرج اله یی941512029 _ _

نداردداردمخابراتشهرام صدر محمدی 941512023

_داردمخابراتعلی شادمان فر941512020 _ _

نداردنداردمخابراتسید محمد رضا حسینی نسب941512009

_داردمخابراتسیده زهرا شیروانی 941512007 _ _

نداردداردالکترونیکاحمد محمدی اهوازی 941511035

داردداردالکترونیکسلیم قرا گوزلو حصاری 941511030

_داردالکترونیکعباس زند 941511015 _ _

داردداردالکترونیکمجید خاموش941511010

نداردداردالکترونیکمحمد امین بهرامی جم 941511005

نداردداردالکترونیکمصطفی باقری941511002


