
روانشناسی      دانشکده1392                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                                

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

نمره زبانروانشناسی بالینیدکتریمیرزاخانیعلیرضا1924171903

تاییدیهروانشناسی تربیتیدکتریعشورنژادفاطمه2924171902

تاییدیهرواشناسی تربیتیدکتریطیبیراضیه3924171901

تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریجبراییلیهاشم4924174901

تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریکچوییمحسن5924174903

تاییدیه روانشناسی سالمتدکتریطاهریمهدی6924991908

تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریحدادیعلی اکبر7924991909

تاییدیهعلم اطالعاتدکتریالهه بخشمهرناز8924991906

تاییدیهبرنامه ریزی درسیدکتریشاکریغالمرضا9924201903

تاییدیهبرنامه ریزی درسیدکتریاسکندریشهرام10924201901

نمره زبانبرنامه ریزی درسیدکتریعاشوریطاهره11924201905

تاییدیهمشاوره و راهنماییدکتریمحمد علیپورزینب12924101902

تاییدیهمشاوره و راهنماییدکتریمحبیحامد13924101901

تاییدیهمشاوره و راهنماییدکتریاکرمیفریماه14924101904

تاییدیهمشاوره و راهنماییدکترییاراحمدیحسین15924101903

تاییدیهمشاوره و راهنماییدکتریگل پیچزینب16924101905

تاییدیهروانشناسی تربیتیدکتریاللینیندا17923171508

تاییدیهروانشناسی عمومیارشدسمیعیمنا18923191505

تاییدیهعلم اطالعاتارشدرستمیمحسن19923221504

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدبلوچیمحمد20923201503

تاییدیهروانشناسی بالینیارشدپور طباطباییفاطمه سادات21923091504

تاییدیهروانشناسی بالینیارشدرجب پوراتنا22923091509

.به اداره  آموزش آقای جعفرزاده مراجعه نمایند "                                                                                                                                                                                  دانشجویان محترم جهت دریافت فرم درخواست تاییدیه سریعا



روانشناسی      دانشکده1393                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                                

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهروانشناسی بالینیدکتریبختیاریبهرام1934101905

تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریمشیرپناهیشیوا 2934174906

نمره زبان+تاییدیهعلم اطالعاتدکتریپیمانیحمید3934991902

تاییدیهعلم اطالعاتدکتریابراهیمیرحمان4934991901

نمره زبان+تاییدیهبرنامه ریزی درسیدکترییونسیامیر5934202903

تاییدیهبرنامه ریزی درسیدکترییعقوبیسالم6934201908

تاییدیهبرنامه ریزی درسیدکتریدرزیهادی7934201905

تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریموحدیمعصومه8934074901

نمره زبان+تاییدیهمشاوره خانوادهدکتریداورنیارضا9934101904

تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریرمضانیمریم10934175902

تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریحسن کلهریسارا11934175901

تاییدیهروانشناسی سالمتدکترییگانه مالطیطیبه12934174904

نمره زبان+تاییدیهروانشناسی سالمتدکتریسلمانیبهزاد13934174902

تاییدیهروانشناسی سالمتارشد خاموشیفضل اله14934174905

نمره زبان+تاییدیهروانشناسی تربیتیدکتریقزلباشفاطمه15934171903

نمره زبانمشاوره راهنماییدکتریجهانبخشنیره16934101902

تاییدیهمشاوره خانوادهدکتریحسینیسید رحمان17934102901

تاییدیهمشاوره شغلیارشدنوربخشمریم السادات18933101509

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشداشترانیالهام19933181503

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدگلزردیزهره 20933181513

تاییدیهروانشناسی عمومیارشدرجاییمهسا21933191505

تاییدیهروانشناسی عمومیارشدلطفینرجس22933191513

تاییدیهروانشناسی عمومیارشدنوروزیسپینود23933191515

تاییدیهروانشناسی عمومیارشدفرهنگ مهرنرگس24933192607

.به اداره  آموزش آقای جعفرزاده مراجعه نمایند "                                                                                                                                                                                  دانشجویان محترم جهت دریافت فرم درخواست تاییدیه سریعا



روانشناسی       دانشکده1393                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                               

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهتکنو لوژی آموزشیارشداوالد قبادطاهره1933211502

تاییدیهف اموزش و پرورشارشدحیدریامیر2934234503

تاییدیهتکنو لوژی آموزشیارشددستورانیمهران3933211505

تاییدیهتکنو لوژی آموزشیارشدشمسیانمحمد4933211509

تاییدیهعلم اطالعاتارشدعلیزادهرقیه5933221504

تاییدیهروانشناسی بالینیارشدافزونجواد6933741502

تاییدیهروانشناسی بالینیارشدرضاخانلیفرشته7933741507

تاییدیهروانشناسی بالینیارشدهوشیاریلعیا8933742604

تاییدیهمشاوره خانوادهارشدحبیبیسید امیر9933781503

تاییدیهمشاوره خانوادهارشدعباسی اصلمجتبی 10933781506

تاییدیهمشاوره مدرسهارشدروحانی زادهفاطمه11933891505

تاییدیهروانشناسی عمومیارشدغیاثینفیسه12933191512

تاییدیهمشاوره خانوادهارشدمرشدیمهدی13933782604

تاییدیهمشاوره شغلیارشدمحمدی بخشسارا14933792604

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشدگرافرامیر15933171514

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشدیوسفیهاله16933172608

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشدپیله گرمیترا17933171512

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدابراهیمیپریسا18933201501

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدصادقیحسین  19933201508

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدنورعلیابوذر20933201517

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدخبیریحمیده21933201505

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدطاهریسمیه22933201509
27

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدجمشیدیملیحه23933181505

تاییدیهمشاوره خانوادهارشدعزیزی حمید24933781507

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدقاسم تبارسیدحسین26933201511

تاییدیهمشاوره مدرسهارشدکربالییمرضیه27933891507

.به اداره  آموزش آقای جعفرزاده مراجعه نمایند "                                                                                                                                                                                    دانشجویان محترم جهت دریافت فرم درخواست تاییدیه سریعا



روانشناسی       دانشکده1393                                         لیست  کسری تاییدیه  مدرک مقطع  قبلی  دانشجویان  ورودی سال                                                                               

نواقصرشته مقطعنام خانوادگینامشماره دانشجوئیردیف

تاییدیهمشاور خانوادهارشدجعفر پورسارا25933782602

تاییدیهروانشناسی تربیتیارشدفریدنیفرزانه 26933172607

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدمهدوی نیازینب27933201516

تاییدیهروانشناسی عمومیارشدکشاورزیفاطمه25933192608

تاییدیهبرنامه ریزی درسیارشدجوزی پورسهیال28933201504

.به اداره  آموزش آقای جعفرزاده مراجعه نمایند "                                                                                                                                                                                    دانشجویان محترم جهت دریافت فرم درخواست تاییدیه سریعا





 




