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  نتیجه کمیسیون  نام ونام خانوادگی  ردیف
  با ثبت نمره و فارغ التحصیلی موافقت شد  یوسف   اسالمی  1
  ارسال به کمیسیون استانی  محسن   قربانی  2
  مخالفت شد  محمد رضا   اذري ویایی  3
  مخالفت شد  مرتضی   نوروزي  4
  ارسال به کمیسیون استانی  بزرگی پورمجتبی     5
  با ادامه تحصیل مخالفت شد  خسرو   احمدي  6
در صورت عدم مشکل در زمان دفاع با اخذ جریمه   حسین   سلیمانی تپه سري  7

  سنواتی مجوز داده شود
  ارسال به کمیسیون استانی  جواد   تاجیک  8
  مخالفت شد  علیرضا   رواگرد  9
ماده بودن براي دفاع جهت تمدید ترمهاي مورد پس از آ  طباطباییسیدابراهیم      10

  نظر اقدام نمایند
  موافقت شد  مجید    واحدي زاده  11
  موافقت شد  کوروش    باقري  12
به شرط موافقت کمیسیون مقصد با انتقال ایشان   فاطمه  مجرددربادام  13

  موافقت شد
  مهمانی موافقت شدبا پرداخت شهریه ثابت با   شهرام  کرد  14
  با پرداخت شهریه ثابت ترمهاي باقیمانده موافقت شد  جعفر  جهانی مقدم  15
  بصورت دانشجوي شبانه موافقت شد  اسماعیل  کرمی  16
  مخالفت شد  زهرا  ترابی  17
  به شرط موافقت کمیسیون مقصد موافقت شد   مرتضی  حیدري  18
  مقصد موافقت شدبه شرط موافقت کمیسیون   عیسی  روشناس  19
  بصورت دانشجوي شبانه موافقت شد  احمد  رجبی  20
  به شرط موافقت کمیسیون مقصد موافقت شد  علی  احمد خانی  21
  با پرداخت شهریه ثابت با مهمانی موافقت شد  فهیمه  حیدري  22
  موافقت شد 8با پرداخت شهریه ثابت بابت تمدید ترم   راضیه  خادم الحسینی  23
  موافقت شد 9با پرداخت شهریه ثابت بابت تمدید ترم   پارساییانزهرا    24
 12تومان بابت تمدید سنوات ترم  500000با پرداخت   مریم  برهمن  25

  موافقت شد
تومان بابت تمدید سنوات هرترم  500000با پرداخت   سید اسداهللا  اسدي  26

  موافقت شد 
  موافقت شد 7دید ترم با پرداخت شهریه ثابت بابت تم  معصومه  عباسی  27
تومان بابت تمدید سنوات هرترم  500000با پرداخت   اکرم   گودرزي  28

  موافقت میشود



تومان بابت تمدید سنوات هرترم و  500000با پرداخت   محمد رضا  سرافراز  29
درصد تخفیف موافقت  30با توجه به درخواست گروه 

  میشود
  موافقت شد 7ثابت بابت تمدید ترم با پرداخت شهریه   مریم   یکه زارع  30
ترم و تومان بابت تمدید سنوات هر  500000با پرداخت   ساناز  یا جم  31

درصد تخفیف موافقت  30با توجه به درخواست گروه 
  میشود
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 نتیجه کمیسیون نام و نام خانوادگی ردیف
مرخصی با احتساب در  92-93و دوم نیمسال اول  اکبر  محمدي 1

 93-94سنوات و پرداخت شهریه ثابت و نیمسال اول 
مرخصی بدون احتساب در سنوات با پرداخت شهریه 

 ثابت موافقت گردید
  


