
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

**941540004اسکندری چیچکلوعیسی1

2

941540019ساریخانیامین 
معافیت 

تحصیلی

اتمام معافیت

 تا تاریخ 

1397/06/01
*

*941540020سهرابیحامد3

*941540021سهرابیسعید4

***941540022سیفیمحمد5

**941540023شریفی حسین آبادمحمد6

**941540027عالمهسیدعقیل 7

**941540028فقیهیحامد8

****941540045رضاچرخیامید9

**941540048زینلی جان آبادیامیر10

*951540003احمدی نیکمهدی 11

**951540004آدابیرامین12

***951540010امراللهی بیوکییحیی13

**951540012باباخانیسعید14

**951540015براتیمحمد15

*951540026حیدری نژادعباس16

**951540029خلیلیعلیرضا17

**951540036رشیدیطاسین18

*951540042زاهدیسیدعلیرضا19

**951540050شیخ محمدیمهران 20

*951540056طایفه رحیمیحسام21

*951540058عبدی لر علی آّبادناصر22

******951540062عموزاد مهدیرجیعیسی23

**951540067فرج پوریوسف24

**951540071کشوریمحمد25

*951540079مرادیانمصطفی26

*951540081معصومی زواریانیرضا 27

*951540087میرزایی مقدممیالد 28

**951540090نعمتیجواد 29

دانشکده عمران و

 معماری

دانشکده عمران و

 معماری

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 عمران و

 معماری

دانشکده عمران و

 معماری

دانشجویان ذیل جهت رفع نواقص پرونده و عدم دسترسی به سامانه 

.گلستان به تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند

*951540097محسنیزهرا30

31
*952540005بیکدلیمحمدحسن

فاقد کپی 

کارت پایان 

خدمت
***

*952540016دریکوندیاحسان32

**952540031نقی پورمحمدمهدی33

**961540019تذرویمهدی 34

******961540037درویشیشایان35

**961540044رضائیان نیکمحمدجواد36

**961540046رنجی الماسیامیر37

**961540053شهامی خرمیمحمد38

**961540059عاشوریمحمدرضا39

*961540066فرهادیحسن40

*961540100آگاهی مندمحمد41

*961540113رحیمیانیونس 42

***961540124فضلیامیر 43

*961540131موسوی پویاسیدمحمدعلی44

45

*962540007شیریوحید

عدم ارائه 

معافیت 

تحصیلی 

و مجوز ثبت 

نام

******

*971540007اسماعیلی موخرفرودئیمحمدحمید46

**۹۷۱۵۴۰۰۰۹افضلیحامد47

**971540012امیری مقدمعلی اکبر48

*971540015انگشت بافمهدی49

**اخذ تعهد*۹۷۱۵۴۰۰۲۲بهرامیامیر50

***971540027پرنیاناحسان51

**971540032ترکاشوندحمید52

**۹۷۱۵۴۰۰۳۶جمالی فیروزآبادیعباس53

*971540041حاجیلوحمیدرضا54

*971540049حیدریرضا55

.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 عمران و

 معماری

دانشکده عمران و

 معماری

دانشجویان ذیل جهت رفع نواقص پرونده و عدم دسترسی به سامانه 

.گلستان به تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند

56
*971540053دالوندحافظ

فاقد کپی 

کارت معافیت

*971540058ربیعامیر57

*971540065ستوده منشمیالد58

**971540082عابدینی نژادمجتبی59

**971540098فقیه موسویمحمدرضا60

*971540103قاسمی زادهملیحه61

62
*۹۷۱۵۴۰۱۰۴قدیریمحمد

فاقد کپی 

کارت پایان 

خدمت
***

**971540107قندیمحمدرضا63

64
*971540122ماهروبختیاریسعید

فاقد کپی 

کارت پایان 

خدمت
*

*971540123مبینی پورسیدمجتبی65

*971540128محمدیمهرداد66

*971540132مرادیعلی67

***971540133مرادیان فارسانیپیمان68

**971540135مالعلی محمدلواسانیحسین69

*971540138مهدوی کوشامسعود70

*971540153راست خدیوعلی71

*971541012پهلوانیمهدی72

**۹۷۱۵۴۱۰۲۳دانشورمریم73

**971541030طباطبایی فردسیدعلی74

*۹۷۱۵۴۱۰۳۲عباسی فردشیما75

***۹۷۱۵۴۱۰۳۸قره کوزلوخیرابادیعبداهلل76

*971541049نجفی اصفهانینفیسه77

*۹۷۱۵۴۱۰۵۲وفادارفاطمه78

**971541053هاشمیسیداحمد79

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


