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 تومانی1000تمبر +تاییدیه تحصیلیموقت9310ارشدفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیپیرهادیفهیمه628
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تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پ942ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیسعیدی فردطاهره 1122

نظام وظیفه942ارشدجامعه شناسیادبیاتموسی زادهایوب1123

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت942ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیعطائی فتح آبادمحمدصادق1126

موقت942ارشداتمی و مولکولیفیزیکعلمداریساناز1127

موقت942ارشدادبیات فارسیادبیاترضائی درزینوشاد1133

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+اصل و کپی کارت هوشمند پایان خدمتموقت942ارشدجغرافیا شهریجغرافیاکریم پورنریمان1134

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+ عکسموقت942ارشدسازهفنی و مهندسینمازیاحمد1135

موقت942ارشدرفتار حرکتیتربیت بدنیشاهدوستکامران1136

نظام وظیفه943ارشدانگلیسیادبیاتآبادیمسعود1138

موقت943ارشدبیوشیمیزیست شناسیبلوچیسمیه1143

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پ943ارشدپ.تاریخ و فلسفه آروانشناسیسحریمحمدمهدی1148

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت943ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیقدم پورسمانه 1154

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت943ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیسرابی نوبختسعید1159

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+ عکسموقت943ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیباپیرانمحسن1160

6مشخص کردن وضعیت ترم موقت943ارشدحقوق خصوصیادبیاتدولتی السکیسارا1177

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیآموزش و پرورش943ارشدپ.تاریخ و فلسفه آروانشناسیربیعی جیلدانیمریم1182



آموزش و پرورش943دکتریزبان عربادبیاتیعقوبیمحمد1193

موقت943ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیدهقان زادهحجت  1194

موقت943ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیمیراحمدیبهاره1195

موقت943ارشدجغرافیای طبیعیجغرافیااخدرآرش1197

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت943ارشدمدیریت ورزشیتربیت بدنیصفری جعفرلوحمیدرضا1200

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+ عکسموقت943ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیهوائیعلیرضا1201

آموزش و پرورش943ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیحسنیمهدی1209

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش943ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیقنبری عدیویفاطمه1211

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت943ارشدچینه شناسی و فسیل شناسیزمین شناسیگودرزیمریم1212

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت943ارشدمدیریت کارآفرینیروانشناسیمالیجردیمریم1216

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت943ارشدمحیط زیستفنی و مهندسینصری نصرآبادمریم1217

موقت943ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسیامیریعلیرضا1221

نظام وظیفه943ارشدفیزیک نجومیفیزیکشاملومهراحمد1223

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت943ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیافتخاریانزینب1300

موقت943ارشدعربادبیاتفاضل دهکردیآزاده1305

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش943ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیبیرامیمجتبی1311

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت943ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیامرالهیسارا1312

6جریمه ترم نظام وظیفه943ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیستاروندحسن1313

 تومانی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتموقت943ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیامجدیانطاهره 1316

نظام وظیفه943ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیصحراگردحسین1319

 تومانی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت943ارشدروابط بین المللادبیاتاژبرفرزام1326

آموزش و پرورش943ارشدجامعه شناسیادبیاتطالبمنصوره1337

نظام وظیفه943ارشدتاریخ اسالمادبیاتمنهاجیمجید1341

نظام وظیفه943ارشدمدیریت ورزشیتربیت بدنیپاکبازمصطفی1348

آموزش و پرورش944ارشدآبشناسیزمین شناسیاستادهادی1356

موقت944ارشدشیمی تجزیهشیمیمحیطعباس1357

موقت944ارشدشیمی آلیشیمیآقا بزرگ نانواپریچهر1358



 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت944ارشدبیومکانیک ورزشیتربیت بدنیکمانکشزهرا1359

موقت944ارشدژنتیکزیست شناسیغالمی مقدم گنگرجسامره1365

تاییدیه تحصیلی کارشناسیموقت944ارشدژنتیکزیست شناسیکالکینیلوفرسادات1366

تاییدیه تحصیلی کارشناسیموقت944ارشدسلولی تکوینیزیست شناسیفرهادی قره قشالقیآیسان1368

نامه تسویه حساب از امور مالیموقت944ارشدبیوشیمیزیست شناسیشمس الدینی نجفیزهرا السادات1369

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت944ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیمحمدوند پیرالقرمریم1373

نظام وظیفه944ارشدصنایعفنی و مهندسیاسماعیل بیگیرسول1374

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش944ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیکوشکیمحمود1378

 تومان از بانک ملی1000تمبرموقت944ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیشاهمراد گلی نجف آبادیفریبا1379

موقت944ارشدآبشناسیزمین شناسینیکبختمعصومه 1380

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت944ارشدفیزیولوژی جانوریزیست شناسیاکبریسمیه1381

 تومانی از بانک ملی1000تمبموقت944ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیپوررجبی طالمیعطیه1383

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت944ارشدانگلیسیادبیاتخاکی نژاد طهرانیمرتضی1384

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت944ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتلطفیلطف اله1392

آموزش و پرورش944ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیپورمختارهاشم1395

موقت944ارشدمعارف قرآنادبیاتشریفیمرضیه1403

نظام وظیفه944ارشدسلولی تکوینیزیست شناسیصاحبی شاهم آبادیعلیرضا1405

موقت944ارشدانگلیسیادبیاتحسینی نوه احمد آبادیاناالهه1407

نظام وظیفه944ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتنظری نورآبادمحمد1410

 تومانی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت944ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیصادق نیامریم1412

واحد دروس پیشنیاز 10آموزش و پرورش944ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتریکییاسر1414

موقت944ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسینوریطاهره 1415

نظام وظیفه944ارشدجامعه شناسیادبیاتخسروییونس1422

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت944ارشدفیزیولوژی جانوریزیست شناسیهادی چگنیزهرا1425

تمبر+تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتموقت944ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیامیریمحسن1430

آموزش و پرورش944ارشدزیست تکوینی جانوریزیست شناسینوری محمدعلی زادهفاطمه1431

نظام وظیفه944ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیدلشادیحمید1438



 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت944ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیعبدالرحیمیسمیرا1443

موقت944ارشدنجومیفیزیکعارفی مقدمزینب1445

موقت944ارشدشیمی تجزیهشیمیخسروی باوندپوریشایا1446

نظام وظیفه944ارشدزمین مهندسیزمین شناسیطاهری حاجی وندامین 1448

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کاشناسیموقت944ارشدتاریخادبیاتبرجلواحمد1450

موقت944ارشدمعارف قرآنادبیاتموسویمعصومه 1451

موقت944دکتریحقوق خصوصیادبیاتزیرک باروقیاصغر1456

نظام وظیفه944ارشدسازهفنی و مهندسیدوستکیارش1471

تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتآموزش و پرورش944ارشدتحقیقات آموزشیروانشناسیرضائیهادی1473

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت944ارشدتاریخ اسالمادبیاتمهرابی شینهفروزان1478

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش944ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیرحیمیسوسن1479

کارت هوشمند پ خدمت+تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتموقت944ارشدفلسفه و کالم اسالمیادبیاتصیرفی زادهمحمدجواد1480

تایدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش944ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسیشاهواریمعصومه 1483

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت944ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیستوده راددانش1486

موقت944ارشدزیست تکوینی جانوریزیست شناسیمولویفاطمه1488

موقت944ارشدفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیگل پور شارهزینب1489

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت944ارشدمحیط زیستفنی و مهندسیسعیدنیاستاره1491

موقت944ارشدسیستماتیک اکولوژیزیست شناسیعاجسمیه1495

موقت944دکتریجبر- ریاضیریاضیصادقیآرش1511

موقت946ارشدتاریخادبیاتمحمدیمرضیه1516

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت946ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیبابائی کیویرضا1520

آموزش و پرورش946ارشدپ.تاریخ و فلسفه آروانشناسیکاظمیمحمد حسین1523

آموزش و پرورش946ارشدتاریخ تشیعادبیاتجهان مهرمحمد1524

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت946ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتحیدری  لیالن1526

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت946ارشدفقه و مبانی حقوقادبیاتشیخ لربتول1527

آموزش و پرورش946ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیحیدریمهدی1528

موقت946ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتولی پوررضا1533



نظام وظیفه946ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیمیراشه ءنبی اله 1545

عکس+ تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت946ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیبنی طبائی نائینیمحمدرضا1557

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت946ارشدمهندسیزمین شناسیافشار  اسماعیل1559

آموزش و پرورش946ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیبدخشانعلی رضا1568

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت946ارشدجامعه شناسیادبیاتحسینیمریم1572

موقت946ارشدزیست تکوینی جانوریزیست شناسیایزدیحامد1575

موقت946ارشدجامعه شناسیادبیاتسخائیایوب1577

نظام وظیفه947ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیمرادیبهنام1591

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت947ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیگودرزیاکرم1594

نظام وظیفه947ارشدعربادبیاتصفری اذان آخاریروح اله 1597

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت947ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیشیردل سرکاریزیامیر1604

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت947ارشدتاریخ اسالمادبیاتیوسفیرضا1607

موقت947ارشدزمین اقتصادیزمین شناسیاصغرزاده اصلحیدر1612

موقت947ارشدصنایعفنی و مهندسیرحیم پورمحمد1613

نظام وظیفه947ارشدفقه و مبانی حقوقادبیاتنانکلیعلی اکبر1615

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت947ارشدزبان انگلیسیادبیاتمتین دوستمهسا1619

موقت947ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتزارعفاطمه1620

آموزش و پرورش947ارشدتاریخ تشیعادبیاتحدادیاصغر1622

موقت947ارشدروابط بین المللادبیاتساالریمحمد1627

نظام وظیفه947ارشدفقه و مبانی حقوقادبیاتمحالتی چقائیسید محمود1631

نظام وظیفه947ارشدرفتار حرکتیتربیت بدنیسلیمانیاسماعیل1637

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسینظام وظیفه947ارشدطراحی کاربردیفنی و مهندسیفیروزیبهنام1641

واحد پیشنیاز 12آموزش و پرورش947ارشدلجستیک و زنجیره تامینفنی و مهندسیرضائیبهمن1649

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت947ارشدمحیط زیستفنی و مهندسیروحانینسرین1660

نظام وظیفه947ارشدصنایعفنی و مهندسینظریحامد1673

موقت947ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتابراهیمیروناک1678

آموزش و پرورش947ارشدبیومکانیک ورزشیتربیت بدنیذبیح اللهیامیر1686



تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیآموزش و پرورش947ارشدحالت جامدفیزیکموسیوندمینو1687

موقت947ارشدمحیط زیستفنی و مهندسیفالحی زرندیاصغر1690

نظام وظیفه947ارشدرمزریاضیآزادی مطلقمهدی1691

آموزش و پرورش947ارشدسیستماتیک اکولوژیزیست شناسیخیرخواهمرتضی1697

موقت947ارشدزیست تکوینی جانوریزیست شناسیبنیابادیپریسا1700

موقت947ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیطلوعیحمیده1701

نظام وظیفه947ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیحق گو قزلجهحامد1703

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت948دکتریبیومکانیک ورزشیتربیت بدنیافتخاریفرشته1707

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت948ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیباباپورتینا1708

موقت948دکتریمدیریت آموزشیروانشناسیکریمی ده چیوجیهه1711

نظام وظیفه948ارشدبیومکانیک ورزشیتربیت بدنیتیموریانبهروز1716

نظام وظیفه948ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسیرستمیکورش1720

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت948ارشدمعارف قرآنادبیاتحسنی حسین آبادیحمیده1727

آموزش و پرورش948ارشدپ.تاریخ و فلسفه آروانشناسیآزاده رنجبرزهرا1728

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت948ارشدبیومکانیک ورزشیتربیت بدنیذبیح اللهیامید1742

موقت948ارشدپ.تاریخ و فلسفه آروانشناسیویسی چراغ آبادیماشا اله1743

نامه تسویه حساب از امور مالی+تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت948ارشدبیوشیمیزیست شناسیزارعی محمودآبادیزهرا1747

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت948ارشدفیزیولوژی جانوریزیست شناسیصالحیعارفه1748

تمبرموقت948ارشدفیزیولوژی جانوریزیست شناسیکولیوند زادهعلی1749

آموزش و پرورش948ارشدسیستماتیک اکولوژیزیست شناسیعابدیمحمد1754

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش948ارشدمدیریت ورزشیتربیت بدنیحدادیآیت1757

آموزش و پرورش948ارشدفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیصفائیرباب1758

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیآموزش و پرورش949ارشدعلوم سیاسیادبیاتوقوفیحسن1772

تاییدیه تحصیلی کارشناسیموقت949ارشدجامعه شناسیادبیاتشاهرخیسیده لیال1798

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش949ارشدانقالب اسالمیادبیاتبدرلوکریم1803

عدم بدهی از امور مالی+واحد پیشنیاز10هزینه +تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت949ارشدجامعه شناسیادبیاتجواهریآسو1818

موقت949دکتریفقه و مبانی حقوقادبیاتحیدرزادهعلیرضا1829



نظام وظیفه949ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیپورقنبرمظفر1832

موقت949ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیعابدی کوشکیسارا1834

موقت949ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیهجرتیمرتضی1837

 تومانی1000تمبر +تاییدیه تحصیلیموقت949ارشدآموزش زبان انگلیسیادبیاتتاجدینیمینا1838

تمبر+کارت معافیت حوزه علمیه قم+تاییدیه تحصیلی کارشناسینظام وظیفه949ارشدفقه و مبانی حقوقادبیاتداود آبادیمحمد1847

موقت9410ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیموسویمرضیه السادات1862

 واحد دروس پیشنیاز8هزینه +ریزنمرات کارشناسیموقت9410ارشدمعارف قرآنادبیاتاشرفی مشهودمرضیه1863

موقت9410ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیسنایی نسبنعمت اله1867

موقت9410ارشدژنتیکزیست شناسیشجاعیزهره1890

موقت9410ارشدژنتیکزیست شناسیروح االمینیسیده المیرا1891

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی کارشناسیموقت9410ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیجاللی نیامریم1897

 واحد دروس پیشنیاز10هزینه آموزش و پرورش9410ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتجعفری  نیما1908

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+ واحد دروس پیشنیاز 12هزینه موقت9410ارشدمدیریت ورزشیتربیت بدنیحیدریمعصومه 1911

نامه تسویه حساب از امور مالیموقت9410ارشدبیوشیمیزیست شناسیآشفتهمریم1914

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات+ واحد دروس پیشنیاز12هزینه موقت9410ارشدبیومکانیک ورزشیتربیت بدنیشایگانعالمه1917

نظام وظیفه9411ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیعبداله زادهحمید1936

 تومانی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی کارشناسی+نامه تسویه حساب از امور مالیموقت9411ارشدسلولی تکوینیزیست شناسیحسینی  حسنا السادات1945

 تومانی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9411ارشدژنتیکزیست شناسیفتحعلی زاده بهنقنسیم1946

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی و ربز نمراتموقت9411ارشدمترجمی زبان انگلیسیادبیاتشریف مهرفاطمه1948

موقت9411دکتریآنالیز- محضریاضیپورمحمود آقاحسن1950

موقت9411دکتریسیستماتیک اکولوژیزیست شناسیمحمودی   محمد1957

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت9411دکتریادبیات عربادبیاتمحسنی نژادسهیال1959

آموزش و پرورش9411ارشدجامعه شناسیادبیاتبهره برمحمود1961

 واحد دروس پیشنیاز10+تاییدیه تحصیلیموقت9411ارشدسازهفنی و مهندسیشاکری سلیمانلوحسن1966

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسینظام وظیفه9411ارشدزنجیره تامینفنی و مهندسیقهرمانی نهرجاوید1967

موقت9411ارشدآمارریاضیریاضیبهشتی نامدارمینا1970

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت9411ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیکامرانمهناز1973



آموزش و پرورش9411ارشدپ.تاریخ و فلسفه آروانشناسیطاهرخانیاعظم1986

نامه تسویه حساب از آقای صابری+تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت9411ارشدحالت جامدفیزیککیهان اصلمهوش1992

موقت9411دکتریفقه و مبانی حقوقادبیاتفصیح رامندیمنصوره1994

آموزش و پرورش9411ارشدپ.تاریخ و فلسفه آروانشناسیمختاریمرتضی1997

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت9412ارشدبالینی کودک و نوجوانروانشناسیچوپانی کتایونچهمریم2011

آموزش و پرورش9412ارشدتحقیقات آموزشیروانشناسیمحمدیمحمود2012

موقت9412ارشدفیزیک نجومیفیزیکیزدانیآتنا2013

نظام وظیفه9412ارشدمکانیک طراحی کاربردیفنی و مهندسیتمدنامین2015

موقت9412ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیرضائیمعصومه 2020

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9412ارشدزلزلهفنی و مهندسینیاقیحمید2021

موقت9412ارشدمکانیک طراحی کاربردیفنی و مهندسیکریمیانامین2022

نظام وظیفه9412ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیجیریائی شراهییاسر2023

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت9412ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیناظمیمهسا2027

موقت9412ارشدادبیات عربادبیاتزارعمریم2028

موقت9412ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیجعفرپورمینا2030

موقت9412ارشدحقوق اسالمیادبیاتکاظمی زادهصدیقه2032

آموزش و پرورش9412ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسیشیخ حسنیاعظم الملوک2041

موقت9412ارشدفیزیک نجومیفیزیکامیرخانیوحید2042

نامه تعهد شغلی موقت9412ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتموسویزهره سادات 2043

موقت9412ارشداتمی و مولکولیفیزیکاسمعیل زادهمحسن2044

موقت9412دکتریتاریخ اسالمادبیاتسلیمانی یانمسلم2046

موقت9412ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتخضریادریس2047

نظام وظیفه9412ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیعبدالهیهادی2048

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش9412ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیمصبر ملکیسمیه2052

نظام وظیفه9412ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیآرغدهرامین2053

موقت9412ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیشایان جعفرآبادیمیثم2059

موقت9412ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیحبیبیهادی2060



موقت9412ارشدعلوم تربیتیروانشناسیشیخ حسنیاعظم الملوک2061

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش9412ارشدجامعه شناسیادبیاتشعبانیمحمد2069

موقت9412ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتاسحق آبادیحسن علی2070

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت9412ارشدمعارف قرآنادبیاتخوشبوئیمهری2078

موقت9412ارشدعلوم سیاسیادبیاتمومنیعنایت اله2080

موقت951ارشدفلسفه و کالم اسالمیادبیاتجلولیسارا2085

نظام وظیفه951ارشدزلزلهفنی و مهندسیسبزیامیرحسین2088

موقت951ارشدبیوشیمیزیست شناسیرصائی چقونگنشمیثم2090

نظام وظیفه951ارشدمدیریت ورزشیتربیت بدنیعباسی گوراجوبیفرزاد2091

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت951ارشدفقه و مبانی حقوقادبیاتعلی صفائیالهه 2095

موقت951ارشدمعارف قرآنادبیاتنعمت اللهیاکرم2096

نامه تسویه حساب از آقای صابریموقت951ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتمعینی نجف آبادیمریم2098

موقت951دکتریمشاوره و راهنماییروانشناسیصاحبدلحسین2104

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیآموزش و پرورش951ارشدفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیآذرینوش چلچلهخالد2116

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت951ارشدسازهفنی و مهندسیحسینیسیدمحمد حسین2118

موقت951ارشدبیوشیمیزیست شناسیجراح زادهزهرا2119

آموزش و پرورش951دکتریفیزیولوژی جانوریزیست شناسیمقدم دورودخانیعلی2127

موقت952ارشدروابط بین المللادبیاتپورحسنحامد2142

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش952ارشدرفتار حرکتیتربیت بدنیمیرعالیمریم2148

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت952ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیصباغی کناریمائده2160

موقت952ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیندیمیراضیه2161

موقت952دکتریفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیجهانتیغام البنین2165

موقت952دکتریبیومکانیک ورزشیتربیت بدنیخداویسیحمیده2179

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت952ارشدنجومیفیزیکحسین محمدصدیقه2188

موقت953ارشدعلوم تصمیم و مهندسی دانشفنی و مهندسیاکبریان قندشتیمحسن2195

موقت953ارشدفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیصالحی بخشیمریم2199

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت953ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیشهرکی قدیمیامیر 2201



 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت953ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیجاللیخجسته2202

موقت953ارشدبرقفنی و مهندسیشاکری نژادسامان2206

موقت953ارشدفلسفه و کالم اسالمیادبیاتخدادادیحسین2212

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت953ارشدسیستم و بهره وریفنی و مهندسییوسفی نژادوحید2214

آموزش و پرورش953ارشدادبیاتادبیاتبیرق دار آق بالغمرضیه2215

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت953ارشدعلوم سیاسیادبیاتسبز مهدی2218

نامه عدم بدهی از امور مالینظام وظیفه953ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیحلوائیعلی اکبر2220

موقت953دکتریتکوینی جانوریزیست شناسیقبادیانمهدی2222

موقت953ارشدتاریخادبیاتقاسمی فردنسرین2223

نظام وظیفه953ارشدعلوم سیاسیادبیاتمیریمجتبی2224

موقت953ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیشفیعی هونجانیمهدیه2227

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت953ارشدتاریخ تشیعادبیاتمتین کیاصابر2231

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت953ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیاحمدی خشوئینسیم2234

آموزش و پرورش953دکتریمشاوره خانوادهروانشناسیاسدیمسعود2236

موقت953ارشدسلولی تکوینیزیست شناسیگشاورزالهه 2241

6تسویه ترم موقت953ارشدتکوینی جانوریزیست شناسیپورمیرزائی شیخعلی کالیهطاهره2242

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت953ارشدفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیکریمیمهدی2243

موقت953دکتریتاریخادبیاتحاجی رجبعلیکاظم2247

 واحد پیشنیاز8+ تومانی از بانک ملی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی کارشناسیموقت953ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیابوسعیدیالهام2250

آموزش و پرورش953ارشدمعارف قرآنادبیاتحسینی لوشاببی بی مرضیه2253

آموزش و پرورش953ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتسوری لکیکبری2254

موقت954ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتسرداریانناهید2257

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت954ارشدعلوم سلولی و مولکولیزیست شناسینادرخانیسمیه2259

نظام وظیفه954ارشدعلوم سیاسیادبیاتموسوی اصلسیدمصطفی2261

 تومانی از بانک ملی1000تمبر +تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتموقت954ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیملکیزینب2263

تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتموقت954ارشدعلم اطالعات و دانش شناسیروانشناسیخضریفرشته2267

تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتموقت954ارشدحقوق خصوصیادبیاترستم پورفاطمه2268



موقت954ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتعباس پور چوبیسیدمصطفی2272

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش954ارشدتکوینی گیاهیزیست شناسیگل محمدیمنوچهر2273

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش954ارشدجامعه شناسیادبیاتتمرین اقدمواحد2276

موقت954ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتتیرنیتلیزلیخا2279

موقت954ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتحسینیسید فاطمه2281

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+عکسموقت954ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیبیگیعلی2283

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش954ارشدتکوینی گیاهیزیست شناسیعلی زاده  نجمه2292

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسی موقت954ارشدسلولی و مولکولیزیست شناسیدنیادیده آسیابرفاطمه2293

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسی موقت954ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیفرشی همایون روزآبتین2294

موقت954ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیسلطانی ایچیمهدی2296

موقت954ارشدسازهفنی و مهندسینصیر باغبانمهشید2298

موقت954دکتریبرنامه ریزی درسیروانشناسیسمیعی نژادبیژن2304

اصل صورتجلسه دفاع+تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت954ارشدرفتار حرکتیتربیت بدنیافشاریبهنام2315

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کلرشناسیموقت954ارشدسلولی تکوینیزیست شناسیرحیمی رزشبنم2317

 تومانی از بانکملی1000تمبرموقت954ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیمیرزائیصدیقه2318

موقت954ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیدهقان مرودستیساناز2319

موقت954ارشدفقه و مبانی حقوقادبیاتحیدری حسین آبادزینب2320

آموزش و پرورش954ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاترضائییوسف2321

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت956ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتزاهدیمحدثه2324

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت956ارشدجامعه شناسیادبیاتپارسائیانمریم2325

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسینظام وظیفه956ارشداتمی و مولکولیفیزیکحبیبی امجدابوالقاسم2326

نظام وظیفه956ارشدجامعه شناسیادبیاتامینی بردپارهالیاس2328

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت956ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتالیاسیفاطمه2331

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت956ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاتآقاجانی قنادطیبه2333

 تومانی از بانکملی1000تمبرموقت956ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیکسائیانکامران2338

تومانی از بانک ملی1000تمبر+تاییدیه تحصیلیموقت956ارشدمحیط زیستفنی و مهندسیگنابادینیلوفر2339

موقت956ارشدروابط بین المللادبیاتصالحیسیدحمزه2341



نظام وظیفه956ارشدمشاوره شغلیروانشناسیرضای آهوانومحسن2346

موقت956ارشدزبان انگلیسیادبیاتقاسمی  حنانه2355

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت956ارشدتاریخ تشیعادبیاتشفیعی   فاطمه2357

موقت956ارشدزبان انگلیسیادبیاتنباتیحامد2358

موقت956ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیکریمیکامبیز2359

موقت956ارشدزبان انگلیسیادبیاتغفاری تورانسهیل2370

 تومانی از بانک ملی1000تمبر +تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت956ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیتوکل شوریجهفاطمه2371

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت956ارشدمشاوره شغلیروانشناسیزمانی دهاقانیمحبوبه2372

موقت956ارشدفلسفه و کالم اسالمیادبیاترضائی رهطیبه2373

 تومانی از بانک ملی1000تمبر +تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت956ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسیاسمعیلی کورندهزهره2376

آموزش و پرورش956ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیبهرامیانجاسم2377

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت956ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیبختیاریآزاده2378

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت956ارشدسازهفنی و مهندسیولی پوریزینب2381

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات کارشناسیموقت956ارشدرفتار حرکتیتربیت بدنیرضوانی بروجنیالهام2382

موقت956دکتریتاریخادبیاترجبیعلی اصغر2385

موقت956ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیجسریندا2391

نظام وظیفه957ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاترحیمی  دانا2400

موقت957ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاترحیمیدانا2401

آموزش و پرورش957ارشدزبان انگلیسیادبیاتعباسی نیاعلی 2404

آموزش و پرورش957ارشدتاریخ اسالمادبیاتهوشیاربشری2405

موقت957ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیشهسواری  زهرا2406

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت957ارشدفیزیولوژی گیاهیزیست شناسیعشرتیاسرین2407

موقت957ارشدزبان انگلیسیادبیاتغالمیفروزان2408

موقت957ارشدعربادبیاتنظریاعظم2409

موقت957دکتریمدیریت ورزشیتربیت بدنیعلی محمدیحسین2411

نظام وظیفه957ارشدزبان انگلیسیادبیاتجهانگیریقاسم2413

موقت957ارشدزبان انگلیسیادبیاتجهانگیریقاسم2414



موقت957دکتریمدیریت آموزشیروانشناسیعزیزی شمامیمصطفی2415

موقت957ارشدمدیریت آموزشیروانشناسیحیدری فردرضا2416

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت957ارشدآموزش و ترویج کارآفرینیمدیریتفضائلیامید2417

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت957دکتریمدیریت آموزشیروانشناسیمصدقهادی2418

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت957ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیفریورنیلوفر2419

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیموقت957ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیبهرامی ناهید2420

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش957ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسیالماسیلیال2421

موقت957دکتریتاریخادبیاتریاحیاعظم2422

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش957ارشدحرکات اصالحی و آسیبتربیت بدنیرسول پوردلنیا2423

موقت957ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیعلی جانپور2424

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت957ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیمرادی شکیبآمنه2425

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت957ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیمهدی جومصطفی2427

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+عکسموقت957ارشدادبیات فارسیادبیاتعلیزاده شبخوسالتیموسی2428

نظام وظیفه957ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیرسولیعلی2429

موقت957ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیرسولیعلی2430

موقت957دکتریبرنامه ریزی درسیروانشناسیدیبائی صابرمحسن2431

نظام وظیفه957ارشدکارآفرینیمدیریتمشایخیامین2432

موقت957ارشدمترجمی زبان انگلیسیادبیاتصدیقیصنعان2433

موقت957ارشدانگلیسیادبیاتاصفهانی زنجانیمائده 2434

موقت957ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیشهرزادصبا2436

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کارشناسیآموزش و پرورش957ارشدروانشناسی بالینیروانشناسیمیرزالومحمد2440

موقت957دکتریفقه و حقوق خصوصیادبیاتزنگنه شهرکیجعفر2441

موقت957ارشدتاریخ اسالمادبیاتآهنگرانامیر2442

موقت958ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیمهدی پور درزی محلهسحر2447

 تومانی از بانک ملی1000تمبرموقت958ارشدبرنامه ریزی درسیجغرافیافرجی  فاروغ2448

 تومانی از بانک ملی و تاییدیه تحصیلی1000تمبرموقت958ارشدمعماری کامپیوترفنی و مهندسیقربانپورمیثم2449

نظام وظیفه958ارشدجامعه شناسیادبیاتکرمی ترابمجید2450



 تومانی از بانک ملی و تاییدیه تحصیلی1000تمبرموقت958ارشدمعماری کامپیوترفنی و مهندسیمحمدیجعفر2452

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+کارت پایان خدمتموقت958ارشدفلسفه تعلیم و تربیتادبیاتطاهریناصح2454

نظام وظیفه958ارشدفلسفه تعلیم و تربیتادبیاتطاهریناصح2455

تاییدیه تحصیلینظام وظیفه958ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیحسینیامین2456

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+کارت پایان خدمتموقت958ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیحسینیامین2457

دروس پیشنیاز -  تاییدیه تحصیلی موقت958ارشدمهندسی زلزلهفنی و مهندسیورداسبیحانیه2458

موقت958ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیصادقی السیبیطیبه2459

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت958ارشدزبان و ادبیات فارسیادبیاتمرادی فیروزشهرام2460

کارت پایان خدمتموقت958ارشدسازهفنی و مهندسیعمرانیاحسان2461

0نظام وظیفه958ارشدسازهفنی و مهندسیعمرانیاحسان2462

دروس پیشنیاز-  تومانی از بانک ملی 1000تاییدیه تحصیلی و تمبر موقت958ارشدمشاوره خانوادهروانشناسیرحمانیفریبا2463

.موقت958ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیپنج تنیسید حمید2465

.موقت958ارشدسازهفنی و مهندسیمحمدیرامین2466

.آموزش و پرورش958ارشدتاریخادبیاتبرادران کرمانیمریم2467

 تومانی از بانک ملی و تاییدیه تحصیلی1000تمبرموقت958ارشدعلوم تربیتیروانشناسیصادقیاناعظم2468

.نظام وظیفه958ارشدآموزش زبان انگلیسیادبیاتاخرویرضا2469

کارت پایان خدمتموقت958ارشدآموزش زبان انگلیسیادبیاتاخرویرضا2469

.موقت958ارشدروابط بین المللادبیاتوردی کهوادهمحمد2470

.موقت958ارشدحقوق خصوصیادبیاتایوبیستاره2471

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+کارت پایان خدمتموقت959ارشدبالینیروانشناسیجهانگیریجهانگیر2472

.نظام وظیفه959ارشدبالینیروانشناسیجهانگیریجهانگیر2473

.موقت959ارشدطراحی کاربردیفنی و مهندسیصبوری خراسانیوحید2474

.نظام وظیفه959ارشدفلسفه و کالم اسالمیادبیاتطالبیوحید2475

کارت پایان خدمتموقت959ارشدفلسفه و کالم اسالمیادبیاتطالبیوحید2476

.نظام وظیفه959ارشدجامعه شناسیجان آبادیسعید2477

کارت پایان خدمت موقت959ارشدجامعه شناسیجان آبادیسعید2478

تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتآموزش و پرورش959ارشدعلوم قران و حدیثادبیاتافتخاریسیداحمد2479



موقت959ارشدفلسفه و کالم اسالمیادبیاتمرادیرضا2480

کارت پایان خدمتموقت959دکتریآب شناسیعلومامیری امراییوهاب2481

.نظام وظیفه959دکتریآب شناسیعلومامیری امراییوهاب2482

نظام وظیفه959ارشدزبان و ادبیات فارسیادبیاتخرمی رفنیامیر2483

کارت پایان خدمتموقت959ارشدزبان و ادبیات فارسیادبیاتخرمی رفنیامیر2484

شهریه دروس پیشنیاز- تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتنظام وظیفه959ارشدآموزش زبان انگلیسیادبیاترجستریموسی2485

کارت پایان خدمت- تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت959ارشدآموزش زبان انگلیسیادبیاترجستریموسی2486

موقت959دکتریتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیتروانشناسیزارعی ده باغیافسانه2487

موقت959ارشدتاریخادبیاتبابائی لگموجعبدالرضا2488

شهریه دروس پیشنیازموقت959ارشدفناوری اطالعاتمدیریتجدیدینازنین2489

موقت959ارشدحالت جامدفیزیکشعباننقی2490

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت959ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتپرورش رامکیعلی2491

تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتنظام وظیفه959ارشدفوتونیکفیزیککاویان فرعلی2492

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+کارت پایان خدمتموقت959ارشدفوتونیکفیزیککاویان فرعلی2493

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت959ارشدژئوتکنیکفنی مهندسیعارفی زادهحامد2494

نظام وظیفه959ارشدژئوتکنیکفنی مهندسیایمنیحسن 2495

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+کارت پایان خدمتموقت959ارشدژئوتکنیکفنی مهندسیایمنیحسن 2496

نظام وظیفه959ارشدسازهفنی مهندسیاسمعلی ورنکشحمید 2497

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+کارت پایان خدمتموقت959ارشدسازهفنی مهندسیاسمعلی ورنکشحمید 2498

موقت959ارشدزیست شناسیزیستقمبریزهره2499

نظام وظیفه959دکتریبرنامه ریزی روستاییجغرافیامهرعلی تبار فیروز جانیمرتضی2500

کارت پایان خدمتموقت959دکتریبرنامه ریزی روستاییجغرافیامهرعلی تبار فیروز جانیمرتضی2501

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت959ارشدزلزلهفنی مهندسیصادق پورمحدثه2502

موقت959ارشدآموزش زبان انگلیسیادبیاتغالمیلیال2503

اموزش و پرورش959ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیفریمانهحسین2504

نظام وظیفه959ارشدکنترلفنی مهندسیخدادادیاناحسان2505

 تومانی از بانک ملی1000تمبر+کارت پایان خدمتموقت959ارشدکنترلفنی مهندسیخدادادیاناحسان2506



 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت959ارشدکنترلفنی مهندسیعادلیحسام2507

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - نامه تسویه حساب از واحد مالی تحصیالت تکمیلی موقت959ارشدسازهفنی مهندسیفاضلیمحسن2508

موقت959ارشدصنایعفنی مهندسیکوهگردامین2509

تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات موقت959ارشدزبان و ادبیات عربادبیاتقدیمیسجاد2510

نظام وظیفه959ارشدمعارف قرآنادبیاتخانی زادهنبی2511

کارت پایان خدمتموقت959ارشدمعارف قرآنادبیاتخانی زادهنبی2512

موقت959ارشدشیمی تجزیهشیمیزارعیشیوا2513

کارت آزمونموقت959ارشدفلسفهادبیاتکریمیافاق2514

کارت آزمونموقت959ارشدکارآفرینیمدیریتبهجتی زوارمعارفه2515

نظام وظیفه959ارشدهوش مصنوعی فنی مهندسیحق پرستقدرت اله2516

کارت پایان خدمتموقت959ارشدهوش مصنوعی فنی مهندسیحق پرستقدرت اله2516

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9510ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیمرادیمحسن2517

نامه پرداخت شهریه از آقای صابری- هزینه دروس پیشنیاز موقت9510ارشدپژوهش علوم اجتماعیادبیاترحمانیجمیل2518

موقت9510ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتعلی سواریزهرا2519

نظام وظیفه9510ارشدژئوتکنیکفنی مهندسیعرفانیعمید2520

کارت پایان خدمتموقت9510ارشدژئوتکنیکفنی مهندسیعرفانیعمید2521

موقت9510دکتریزبان و ادبیات عربادبیاتبهروزیمجتبی2522

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتنظام وظیفه9510ارشدآب شناسیزمین شناسیروحتافیپایدار2523

کارت پایان خدمت- تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9510ارشدآب شناسیزمین شناسیروحتافیپایدار2533

آموزش و پرورش9510ارشدتاریخ اسالمادبیاتفالح نژادمهدی2534

موقت9510روانشناسیروانشناسیچاه ستاره مجتبی2535

موقت9510ارشدمدیریت آموزشیمدیریتصیدیسعید2536

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9510ارشدشیمی تجزیهشیمیحاجی میرزاییسیده زهرا2537

نظام وظیفه9510ارشدصنایعفنی مهندسینوروزیمیالد2538

کارت پایان خدمتموقت9510ارشدصنایعفنی مهندسینوروزیمیالد2539

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9510ارشدفلسفه و کالمادبیاتیاسبالغی شراهیمحسن2540

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتآموزش و پرورش9510ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتمرادیرضا2541



آموزش و پرورش9510ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتافتخاریسید محمود2542

آموزش و پرورش9510ارشدتاریخ اسالمادبیاتفالح نژادمهدی2543

موقت9510ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیباینرگس2544

کارت پایان خدمتموقت9510ارشدادبیات عربادبیاتقدیمیسجاد2545

هزینه دروس پیشنیازآموزش و پرورش9510ارشدتاریخ اسالمادبیاتسلیمیداود2546

موقت9510ارشدشیمی تجزیهشیمیخلیلیمهدی2547

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9510ارشدزلزلهفنی مهندسینریمان نژادساسان2548

نظام وظیفه9510ارشدعلوم قران و حدیثادبیاتکیانی بادجانیغالمعلی2549

کارت پایان خدمتموقت9510ارشدعلوم قران و حدیثادبیاتکیانی بادجانیغالمعلی2550

موقت9510ارشدزبان و ادبیات انگلیسیادبیاتغالمیسارا2551

موقت9510ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتسلیمانیعلی2552

موقت9510ارشدبرنامه ریزی درسیادبیاتسورانیمعصومه2553

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتآموزش و پرورش9510دکتریزبان و ادبیات فارسیادبیاتکجانی حصاریحجت2554

موقت9510ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتمرادیفاطمه2555

آموزش و پرورش9510ارشدتاریخ تشیعادبیاتنقدیعبدالرضا2556

نظام وظیفه9510ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتمنصوریامین2557

کارت پایان خدمتموقت9510ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتمنصوریامین2558

نظام وظیفه9510ارشدمهندسی صنایعفنی مهندسیشکیبی زادهامیر حسام2559

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - کارت پایان خدمت موقت9510ارشدمهندسی صنایعفنی مهندسیشکیبی زادهامیر حسام2560

کارت آزمونموقت9510ارشدمحیط زیستفنی مهندسیتسلیمیتانیا2561

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9510ارشدسازهفنی مهندسیاحمدیآزاده2562

جواب گزینش -  تومانی از بانک ملی 1000تمبر موقت9510ارشدسینوپتیکجغرافیاتقی زادهزهرا2563

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتآموزش و پرورش9510ارشدقرآن و حدیثادبیاتعباسیمعصومه2564

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9510دکتریروانشناسی تربیتیروانشناسیرحمانیسوده2565

آموزش و پرورش9510ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیاتمنگابادیآزیتا2566

آموزش و پرورش9510ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورشادبیاتعوض خواهجالل2567

موقت9510ارشدروانشناسی تربیتیروانشناسیسلیمیآلیس2568



نظام وظیفه9510دکتریفلسفه تعلیم و تربیتروانشناسییوسفیمهدی2569

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - کارت پایان خدمتموقت9510دکتریفلسفه تعلیم و تربیتروانشناسییوسفیمهدی2569

نظام وظیفه9510ارشدآسیب شناسیتربیت بدنیاسماعیلی پورسعید2570

کارت پایان خدمتموقت9510ارشدآسیب شناسیتربیت بدنیاسماعیلی پورسعید2570

موقت9510ارشدزمین ساختزمینقربانیالهام2571

کارت آزمون-تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9510ارشدحقوق خصوصیحقوقابراهیمیسجاد2572

موقت9510ارشدشیمی تجزیهشیمینورائیراحم2573

کارت آزمونموقت9510ارشدمکانیک خاک و پیفنی مهندسیمترجمیفریبا2574

تاییدیه تحصیلی و ریز نمراتموقت9510ارشدتاریخ تشیعادبیاتصالحیزهرا2575

موقت9510ارشدقرآن و حدیثادبیاتنظری خزینه جدیدزهرا2576

آموزش و پرورش9510ارشدقرآن و حدیثادبیاتاحمد خانی خیارجیرقیه 2577

جواب گزینشموقت9510ارشدآسیب شناسیتربیت بدنیمحمدزاده اصلرعنا 2578

هزینه دروس پیشنیازموقت9510ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیفخراوریکتایون2579

موقت9510ارشدچینه شناسی و فسیل شناسیزمینغفوریسوگند2580

موقت9510ارشدمعارف قرانادبیاتسیفصفورا2581

موقت9510ارشدمدیریت فناوری اطالعاتمدیریتعلمائیسمیه2582

کارت آزمون موقت9510ارشدتاریخ اسالمادبیاتوطن خواهقدریه2583

موقت9510دکتریبرنامه ریزی درسیروانشناسیحاجی اخوندیزهرا2584

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - نامه شهریه از امور شهریه- تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات موقت9510ارشدعلوم سلولی ومولکولیزیسترحمانیرویا2585

موقت9510دکتریمشاوره و راهنماییروانشناسیخزاعیسمانه2586

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - کارت پایان خدمت موقت9510ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیغفاریسعید2587

نظام وظیفه9510ارشدروانشناسی عمومیروانشناسیغفاریسعید2587

موقت9510ارشداتمی و مولکولیفیزیکبختیاریمهدی2588

نامه تسویه حساب از آقای صابری- 3*4عکس - تومانی از بانک ملی 1000تمبر-تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9510ارشدحقوق خصوصیحقوقهمیشه بهارشبنم2589

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - نامه تسویه حساب از آقای صابری موقت9510ارشدروابط بین المللحقوقکریمیحامد2590

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9510ارشدآب و هوا شناسیجغرافیااحمدیمحسن2591

موقت9510ارشدسازهفنی مهندسیدشتیپیمان2592



موقت9511ارشدفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنیموسوی سیدمحسن2593

نظام وظیفه9511ارشدمدیریت ورزشیتربیت بدنیرودباریحمید2594

موقت9511ارشدمدیریت ورزشیتربیت بدنیرودباریحمید2595

هزینه دروس پیشنیاز- موافقت ارگان مربوطه برای ادامه تحصیل آموزش و پ9511ارشدتاریخ ایران سالمیادبیاتسرخوشرضا2596

نظام وظیفه9511ارشدحالت جامدفیزیکزارع سخویدیمحسن2597

موقت9511ارشدحالت جامدفیزیکزارع سخویدیمحسن2598

نظام وظیفه9511ارشدمکانیکفنی مهندسیاصالنیهادی2599

موقت9511ارشدمکانیکفنی مهندسیاصالنیهادی2600

موقت9511ارشدآمار ریاضیریاضیمحمودی سراجیرقیه 2601

موقت9511دکتریروانشناسی تربیتیروانشناسیکهولتنعیمه2602

موقت9511ارشدزبان و ادبیات عربادبیاتقاسمیاحمد2603

موقت9511ارشدمشاوره خانوادهروانشناسینصراله زادهمریم2604

موقت9511ارشدمدیریت آموزشیمدیریترضاویسیمهدیه2605

اصل حکم بازنشستگی- نامه شهریه از آقای صابری موقت9511دکتریفلسفه تعلیم و تربیتروانشناسیعبدلیمعصومه2606

موقت9511ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسینوروزیسعیده 2607

موقت9511ارشدزلزلهفنی مهندسیامام زادگانفرنام2608

موقت9511ارشدمحیط زیستفنی مهندسیزمانیانمهران2609

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدصنایعفنی مهندسیکشاورزیآرمین2610

موقت9511دکتریتجزیهشیمیبویری منجیاکبر2611

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدمکانیک خاک و پیفنی مهندسیاقبالیاحسان2612

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - کارت پایان خدمت موقت9511ارشدصنایعفنی مهندسیتوفیقیانعلی اصغر2613

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - کارت پایان خدمت موقت9511ارشدچینه شناسی و فسیل شناسیزمین شناسیرضائی ازغندیحمزه2614

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدتاریخ اسالمادبیاتبیکدلیعلیرضا2615

آموزش و پرورش9511ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیمظفریفاطمه2616

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدکاربردیشیمینیک روشطاهر2617

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدجبر- محض ریاضیسلمان پورشهرام2618

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9511دکتریبرنامه ریزی درسیروانشناسیقاسم تبار کاشیکالسید نبی اله 2619



موقت9511ارشدسیستماتیک اکولوژیزیستسعادتی صفازهرا2620

موقت9511ارشدلجستیک و زنجیره تامینفنی مهندسیرنجبرزهره2621

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدژئومورفولوژیجغرافیاجاور انصاریعصمت2622

موقت9511ارشدبرنامه ریزی درسیروانشناسینوریراهله2623

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتآموزش و پ9511ارشدزبان و ادبیات فارسیادبیاتالوندی فرنصیب اله2624

 تومانی از بانک ملی1000تمبر - اصل گواهی اشتغال به تحصیل دکتری موقت9511ارشدریاضی محضریاضیکشاورزیحمزه2625

عدم صدور مدرک فارغ التحصیلی به علت معافیت تحصیلی نظام وظیفه9511ارشدهوش مصنوعیفنی مهندسیعنایتیفرهاد2626

نامه شهریه از آقای صابری  موقت9511ارشدتجزیهشیمیمحمدی زادهمهرانگیز2627

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدفیزیولوژی گیاهیزیستزنگوئیزهرا2628

 تومانی از بانک ملی1000تمبر موقت9511ارشدادبیات فارسیادبیاتقصوری درگاهیرخساره2629

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9511دکتریفیزیولوژی جانوریزیستخدایارابراهیم2630

نظام وظیفه9511ارشدزبان و ادبیات فارسیادبیاتگنجی باباخانیمرتضی2631

موقت9511ارشدزبان و ادبیات فارسیادبیاتگنجی باباخانیمرتضی2632

تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتموقت9511ارشدصنایعفنی مهندسیمسعودیسحر2633

آموزش و پ9511دکتریاقلیمجغرافیالطفیمحمد2634

موقت9511ارشدژنتیکزیستبریزیمحبوبه2635



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                









































 تومانی از بانک ملی1000تمبر - نامه تسویه حساب از واحد مالی تحصیالت تکمیلی 





 تومانی از بانک ملی1000تمبر - نامه شهریه از امور شهریه- تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات 

نامه تسویه حساب از آقای صابری- 3*4عکس - تومانی از بانک ملی 1000تمبر-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


