
روانشناسی      دانشکده1394                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                                

نواقصرشته مقطعپروندهنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد235رحمانیسلیمان1943017502

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد236سامعیپروانه2943017503

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد237شاهرکنیهما3943017504

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد238شریفیروناک4943017505

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد250اجدانیفهیمه5943021501

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد252البوغبیشمحمد رضا6943021503

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد256باقریانیس7943021507

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد258حسین زادهفاطمه 8943021509

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد259حسینیفاطمه9943021510

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد262رستمیسلمان10943021513

نمره زبانتکنولوژی آموزشیارشد263سپید کار بلدازهرا11943021514

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد264سفیدیزهره12943021515

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد267قنبرنژادمریم13943021518

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد269محدممحمد14943021520

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد272میرزاییآزاد15943021523

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد273نظریعلی16943021524

تاییدیهتکنولوژی آموزشیارشد275یعقوبیریحانه17943021526

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد276احدیفیروزه18943023501

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد280شکوهیالهام19943023505

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد283کریم پورمریم20943023508

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشد303الهیاکرم21943027501

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشد309عظیمیکامیار22943027507

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد551سخاوتشکوفه23943025512

.   به  دبیرخانه آموزش آقای  شفیعی  مراجعه نمایندتاییدیه                                                                                                                                                                                      دانشجویان  محترم  جهت د ریافت فرم درخواست   



روانشناسی      دانشکده1395                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                                

نواقصرشته مقطعپروندهنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

زبان+تاییدیهراهنمایی و مشاورهدکتری524افطاریشکوه1954101901

تاییدیهراهنمایی و مشاورهدکتری525خواجه امینیانفهیمه2954101903

زبان+تاییدیهراهنمایی و مشاورهدکتری526شوانیاسماعیل3954101904

زبان+تاییدیهراهنمایی و مشاورهدکتری527باباییرضا4954101902

زبان+تاییدیهراهنمایی و مشاورهدکتری528لواففرشاد5954101905

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد141ورمزیاراکرم6953017516

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد142ظفریامنه7953017505

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد143نجفیپروین8953017514

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد144فالحیزهرا9953017506

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد146کمریمرضیه10953017510

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد148منیریمژگان سادات11953017513

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد149نوروزیمعصومه12953017515

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد151متین فرنرگس13953017511

تاییدیهف اموزش و پرورشارشد160علی مردانیفاطمه14953217508

تاییدیهف اموزش و پرورشارشد162زیتونیندا15953217506

تاییدیهتحقیقات آموزشیارشد169ادینهسمیه16953218501

تاییدیهتحقیقات آموزشیارشد171خسروپورفاطمه17953218504

تاییدیهتحقیقات آموزشیارشد173سلمانیناهید18953218507

تاییدیهتحقیقات آموزشیارشد174رمضانیجعفر19953218506

تاییدیهتحقیقات آموزشیارشد175برزگریاریرضا20953218502

تاییدیهعلم اطالعاتارشد177بینشیانبهاره21953219502

تاییدیهعلم اطالعاتارشد181منصوریمعصومه 22953219506

تاییدیهعلم اطالعاتارشد178افراسیابیصنوبر23953219501

تاییدیهعلم اطالعاتارشد180رضویمرضیه سادات24953219505

تاییدیهعلم اطالعاتارشد182رستمیناهید25953219504

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد183هزاروسیاکرم26953023508

.   به دبیرخانه  آموزش آقای  شفیعی   مراجعه نمایندتاییدیه                                                                                                                                                                                        دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست   



روانشناسی      دانشکده1395                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                                

نواقصرشته مقطعپروندهنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد188ابوطالبینگار1953023501

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد186سلیمانیزینب2953023504

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد187ریاضی دوستمعصومه3953023503

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد184مسکینیالهام4953023506

تاییدیهروانشناسی عمومیارشد189خوشنوایبهداد5953023502

تاییدیهرولنشناسی بالینیارشد191نظریآزاده6953025511

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد192عبودیالهه7953025506

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد193مهر اورانرقیه 8953025510

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد194تیمورپورسهیال9953025502

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد195فیاضمحبوبه10953025509

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد196فرهادیمرضیه11953025508

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد197درخشان پورملیحه12953025504

تاییدیهروانشناسی بالینیارشد200عطارفراز13953025507

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشد203کاکولوندزهرا14953027507

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشد206بختیاریطیبه15953027501

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشد208محمودیمونا16953027509

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشد209زارعینرگس17953027503

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشد211قاسمی اصلقاسم18953027506

تاییدیهمشاوره شغلیارشد214مختاریزهرا19953230510

تاییدیه مشاوره شغلیارشد216اسحقیماریه 20953230501

تاییدیهمشاوره شغلیارشد221خرسندییاسر 21953230504

تاییدیهمشاوره خانوادهارشد222خردپیشهافرین22953232504

تاییدیهمشاوره خانوادهارشد223شیر محمدلیامنه23953232505

تاییدیهمشاوره خانوادهارشد224حضرتیحمیده24953232503

تاییدیهمشاوره خانوادهارشد226گزکاروحیده25953232507

تاییدیهمشاوره خانوادهارشد229حبیبیحسن26953232501

.   به دبیرخانه  آموزش آقای  شفیعی   مراجعه نمایندتاییدیه                                                                                                                                                                                        دانشجویان  محترم جهت دریافت فرم درخواست   



روانشناسی      دانشکده1395                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                                

نواقصرشته مقطعپروندهنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهبالینیارشد457سعیدیاردشیر195372610

تاییدیهبالینیارشد469حیدرینرگس2953025512

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشد482خیر خواهحانیه3953017517

تاییدیهمشاوره خانوادهارشد225نقویمهسا4953232510
27

.  به دبیرخانه آموزش آقای  شفیعی  مراجعه نمایندتاییدیه                                                                                                                                                                                   دانشجویان محترم جهت دریافت فرم درخواست  





 






