
نام خانوادگینامردیف
شماره 

دانشجویی

وضعیت

 نظام 

وظیفه

توضیحات

 وضعیت 

نظام وظیفه

مدرک 

کاردانی

مدرک 

کارشناسی

فرم 

معدل

ریز نمرات 

کاردانی

تأییدیه 

تحصیلی 

کاردانی

ریز نمرات 

کارشناسی

تأییدیه 

تحصیلی 

کارشناسی

*****941511002باقریمصطفی1

***941511005بهرامی جممحمدامین2

****941511025علیخانیمسعود3

**941512045رضائیرئوف4

**941513033قاسمینیما5

*941514021صفری تبارجعفر6

**941514045عارفی نژادسید مجید7

**941514048محمودیمحمد8

***951521004احمدی فیروز جاییمصطفی9

*951521049چوبینیمجید10

***951521097سلیم زادهحسین11

*951521113صحابی پورامین12

**951521131علی نژاداکبر13

***951521173مشهدیعباس14

**951522009تبشکارعادل15

**951522018حسینیانسید جالل16

***951522020حیدریناهید17

***951522037کاشانی فردسجاد18

*951522045نصراللهیعبداله19

**951523010بهاروندیهرمز20

**951523020حاج عینییوسف21

*951523036رحمانیحسن رضا22

*951523042رییسی نافچیآرزو23

**951523055طاهری فرداحمد24

**951523060فراهانیامیر25

*951523062فریدونیمازیار26

*951523065فالح یخدانیمحمد حسین27

**951523086معینمحمد جواد28

*951523088مکریمیجواد29

**951523092مهاجریمحمد رضا30

*951523099نهاوندیرضا31

**951524001پیرحسینلوعباس32

**952522003خزاییمیثم33

دانشکده برق دانشکده برق
دانشجویان ذیل جهت رفع نواقص پرونده و عدم دسترسی به سامانه 

.گلستان به تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند

.مشخص شده اند (*)موارد نقص پرونده با عالمت ستاره 



نام خانوادگینامردیف
شماره 

دانشجویی

وضعیت

 نظام 

وظیفه

توضیحات

 وضعیت 

نظام وظیفه

مدرک 

کاردانی

مدرک 

کارشناسی

فرم 

معدل

ریز نمرات 

کاردانی

تأییدیه 

تحصیلی 

کاردانی

ریز نمرات 

کارشناسی

تأییدیه 

تحصیلی 

کارشناسی

دانشکده برق دانشکده برق
دانشجویان ذیل جهت رفع نواقص پرونده و عدم دسترسی به سامانه 

.گلستان به تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند

****952522005سلگیسامان34

35
*952523001اسدیان الیگودرزیمحمد

فاقد کپی 

کارت 

معافیت

*952523012حبیبی کوفلیمحمد36

**952523035قره داغیابوالفضل 37

38
*952523041محبیمحمد مصطفی

فاقد کپی

 کارت 

معافیت
******

****961521099سعادتیمجید39

40

*961521150قره گوزلورودباریعلی 

عدم ارائه 

معافیت 

تحصیلی 

و مجوز 

ثبت نام

******

**961521183مرادی گلچینحسین41

****961521204نریمانیبهنام 42

*961522005اسماعیلیسعید43

**961523050رضائی پوروحید44

**961523062سجادی فرسیدمحسن45

**961523067سیفیکمال46

***961523078طاهریسیدمجید47

48

*961523079طباطبایی قمیسیدمحمدامین

عدم ارائه 

کارت پایان 

خدمت

******

*961523083عابدیمحمدجواد49

**961523089عطاردحسن50

*961523094فراهانیعلی51

*961523133وفائی جلیلجمال52

*961523144باقریشهاب الدین53

*961523155خدابخشیشهرام 54

**961523159سجادیابوالفضل 55

*961523174لطفیشهاب56

.مشخص شده اند (*)موارد نقص پرونده با عالمت ستاره 
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دانشکده برق دانشکده برق
دانشجویان ذیل جهت رفع نواقص پرونده و عدم دسترسی به سامانه 

.گلستان به تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند

**961523180نظریپیمان57

**961524003افشاریوحید58

**961524004اویسی فردوییمحمدرضا59

**961524009جاودانامید60

***961524013سلطانی پریمسعود61

****961524014صادق پور خواجوییمرضیه62

******961524024بخشعلیرحمت63

******962521007احمدلوامیر64

****962525001فراهانیمسلم65

*971521046ساالروندحمید66

*971522002بزرگ زادهحمیدرضا67

*971522005سلمانی دلشادمحمد68

**971522006مرحمتیربابه69

*971523029حسینیسیدعلی اکبر70

*971523032حسینی پورسیدعلی71

**971523040سرگزیمحمد72

*971523048صادقیسعید73

*971523053علی وردیلومهدی74

75
*971523069میرزاییسجاد

برگه 

ترخیص 

خدمت
**

*971523073یادگارسمیه76

**971524001داودابادی فراهانیحامد77

**971525005جعفریمونا78

*971525015میرزاییشقایق79

.مشخص شده اند (*)موارد نقص پرونده با عالمت ستاره 


