
وضعیت نواقصمقطعرشتهدانشکدهنام خانوادگینامردیف

1 تومانی از بانک ملی1000تمبر +عکسارشدمشاوره شغلیروانشناسینعیمیگیتا1

1عکس+ تومانی ار بانک ملی1000تمبر +اصل گواهی انجام کارارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتاکبریمحمود2

1 تومانی از بانک ملی1000تمبر ارشدحرکات اصالحی و آسیب شناسیتربیت بدنیشکیبیبیتا3

1تومانی ار بانک ملی1000تمبر +عکس+اصل فرم تعهد آموزش رایگان کارشناسی+نامه عدم بدهی از صندوق رفاه+اصل دانش نامه کارشناسی+اصل گواهینامه موقت ارشدارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسیقدرتهادی4

1 تومانی ار بانک ملی1000تمبر +فیش واریزی شهریه آموزش رایگان+اصل نامه گواهی انجام کار+اصل گواهینامه موقت+نامه عدم بدهی از صندوق رفاهارشدنجومیفیزیکصادقیانصادق5

1ارشدعلوم قرآن و حدیثادبیاتفاطمیسیده نرگس6

1 تومانی از بانک ملی1000تمبر ارشدبیوشیمی- زیست شناسی زیست شناسیساعدیحمید 7

1تصویر شناسنامه+عکس + تومانی از بانک ملی1000تمبر ارشدروانشناسی بالینی روانشناسیآیت مهرفاطمه 8

1ارشدمهندسی صنایع فنی و مهندسیژرفی وحید9

1 تومانی ار بانک ملی1000تمبر +اصل گواهی موقت ارشدکتابداری و اطالع رسانیروانشناسیبهی مهرسارا10

1اصل گواهی انجام کار+ریز نمرات کارشناسی وتصویر آن +عکس+تومانی از بانک ملی 1000تمبر +اصل کارت هوشمندارشدآنالیز- ریاضی محض ریاضیجباریعلی11

1 تومانی از بانک ملی1000تمبر ارشدزبان وادبیات عربادبیاتحسینیاصغر12

1اصل و تصویر ریز نمرات لیسانس+تومانی ار بانک ملی1000تمبر +عکس+نامه عدم بدهی از صندوق رفاه+اصل دانش نامه کارشناسی+اصل گواهینامه موقت ارشدارشدمهندسی زلزله - مهندسی عمران فنی و مهندسیمنصوریمجید13

1ارشدحرکات اصالحی و آسیب شناسیتربیت بدنیمجاور شیخان فاطمه 14

1همه مدارک ارشدفلسفه وکالم اسالمی - الهیات ادبیات            میر محمدی        سیده مهدیه 15

1ارشدمهندسی محیط زیست - مهندسی عمران  فنی و مهندسی            ایزدی طامه     فاطمه 16

1تصویر صفحات شناسنامه+ عکس + اصل و تصویر ریزنمرات کارشناسی + دانشنامه مقطع کارشناسی و تصویر آن ارشدتاریخ ایران اسالمیادبیات دارابیعلیرضا17

1ارشدسازه- مهندسی عمران فنی و مهندسیشکاری سلیمان لومهدی18

1 تومانی از بانک ملی1000تمبر +عکسارشدمعدن- شیمی شیمیفریدونیاحسان19

1ارشدتحقیق در عملیات- ریاضی کاربردی ریاضیرشدی دیزجیکاناسرافیل 20

1اصل ریزنمرات کارشناسیارشدفقه و مبانی حقوق اسالمی- الهیات ادبیاتمسلم زاده فردمهدی 21

1ارشدسازه- مهندسی عمران فنی و مهندسیحق بین قمی محمد22

1     ارشد مهندسی محیط زیست- مهندسی عمران فنی و مهندسی               عمو عموها        مریم    23

1تصویر کارت پایان خدمت +اصل کارت ملی    ارشد   چینه و فسیل شناسی - زمین شناسی فنی و مهندسی               نظام وفا             نیما 24

1ارشدحقوق خصوصی پردیساسکندریجمال25

1   ارشد   مهندسی محیط زیست- مهندسی عمران فنی و مهندسیمرادی نژادصابر26

1   ارشد   مدیریت کار آفرینیپردیسحق محمد لوعباس27

1   ارشد   روانشناسی عمومی روانشناسیمختاریمعصومه29

1   ارشد   مهندسی صنایعفنی و مهندسیتابندهسید محمد رضا 30

1   ارشد   اتمی و مولکولی- فیزیک علوم فیزیکشعبانزینب 31

1   ارشد   خاک و پی- مهندسی عمران فنی و مهندسیتورچیسعید32

1   ارشد   آنالیز- ریاضی محض ریاضیشاکر پورزهرا 33

1   ارشد   حرکات اصالحی و آسیب شناسیتربیت بدنیابراهیم نجف آبادیحسین34

1ارشدتکنولوژی آموزشیروانشناسیجهان بخشیزهرا 35

1تمبرارشدجبر- ریاضی محض ریاضیکشاورزمحمد حسین36

1تسویه حساب  صندوق رفاه+عدم کاریابی +تمبرارشدبیوشیمی- زیست شناسی علوم زیستینورینظم الدین37

1همه مدارک    ارشد   هوش مصنوعی- مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسیاسماعیل پورمحمد38

1   ارشد   مهندسی صنایعفنی و مهندسیاشراقیبابک39

1همه مدارک    ارشد   خاک و پی- مهندسی عمران فنی و مهندسیاباذریابراهیم 40

1تاییدیه بیمه+تعهد آموزش رایگان لیسانس + تمبر    ارشد   مدیریت آموزشیروانشناسیحیدریسریه41

1همه مدارک    ارشد   علوم گیاهیعلوم زیستیرهنماسارا42

1عکس + کپی شناسنامه و کارت ملی + اصل و کپی ریز نمرات کارشناسی + تمبر    ارشد   تاریخ ایران اسالمیادبیاتصادقیحسن43

1تمبر   ارشد   ریاضی کاربردی ریاضیاصغریانعلیرضا44

1ارشدحقوق خصوصی پردیسپاشاپورمنوچهر 45

1تصویر کارت ملی +تصویر شناسنامه ارشدمهندسی محیط زیست- مهندسی عمران فنی و مهندسی شهریاریالناز46

1ارشدمترجمی زبان انگلیسیادبیاتسید میکائیلیلیال47

1ارشدجبر- ریاضی محض ریاضیبازو بندیوحید 48

1ارشدمهندسی صنایعفنی و مهندسیرفیعی مهدی 49

1اصل گواهی موقتارشدمدیریت سیستم و بهره وری- مهندسی صنایع فنی و مهندسیالیاسیانیس50

1تمبرارشدجبر- ریاضی محض ریاضیحافظیهرقیه 51

1ارشدخاک و پی- مهندسی عمران فنی و مهندسییار بختی پویا52

1ارشدفیزیک حالت جامدعلوم فیزیکافتخاریدنیز53

1ارشدبیومکانیک ورزشیتربت بدنینعمتیمرتضی 54

1کپی شناسنامه+ تمبر ارشدعلوم جانوریزیست شناسی کامیابسیده زهرا 55

1ارشدرفتار حرکتی تربیت بدنی هادیانفائزه 56

1تمبرارشدالهیات و معارف اسالمی ادبیات بلخاری قهی محبوبه 57

1تمبرارشدفوتونیکفیزیکروز بهانی بیاتانیرزیتا58

1ارشدبیومکانیک ورزشیتربیت بدنی نعمتیمرتضی 59

1ارشدمهندسی صنایع فنی و مهندسیمرزبانسعید60

1ارشدمهندسی سازه فنی ومهندسی احمدیمصطفی61

1ارشدپژوهش علوم اجتماعی ادبیات عابدیسهیال62

1تمبر+اصل دانشنامه لیسانس +اصل گواهی موقت ارشدزمین شناسیعلوم زمینمیرزا بیگیفریبا63

1ارشدشیمی آلیشیمیمهدویسیده محبوبه64

1تمبرارشدمهندسی صنایع فنی ومهندسی کریمیسجاد65

1کارت پایان خدمت ارشدمحیط زیستفنی و مهندسی اسدی بگلوییمحسن66

1ارشدعلوم جانوریعلوم زیستحاج محمد اسمعیل نوریکوثر67

1ارشدفوتونیکفیزیکباقرینیوشا68

1تاییدیه بیمهارشدخاک و پی- مهندسی عمران فنی و مهندسیداودیامیر 69

1تمبرارشدریاضی کاربردیریاضیسوریسروناز70

1تصویر شناسنامه و کارت ملیارشدمهندسی محیط زیست- مهندسی عمران فنی و مهندسیخدابخشینسترن71

1ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیفرجیمهدی72

1ارشدعلوم جانوری  سلولی تکوینی- زیست شناسی علوم زیست محقق هرندینوید 73

ایست اسامی دانش نامه های آماده شده مقاطع ارشد و دکتری



1ارشدمهندسی صنایع فنی و مهندسی اردالن زانیار 74

1ارشدعلوم تصمیم و مهندسی دانشفنی و مهندسیمالیسمیرا75

1گواهی انجام کار+ تمبر + اصل دانشنامه لیسانس و تصویر آن ارشدمکانیک خاک و پیفنی و مهندسییوسفی نژادمحمد76

1تمبرارشدمدیریت سیستم و بهره وریفنی ومهندسی مظلومیآناهیتا 77

1ریز نمرات کارشناسی+ تمبر+اصل دانشنامه لیسانس  و تصویرآنارشدفوتونیکعلوم فیزیکاسالمی جهرمیخلیل78

1تمبر+اصل دانشنامه لیسانس  و تصویرآنارشدزلزلهفنی و مهندسی صالحینازنین سادات79

1ریز نمرات کارشناسی+ تاییدیه بیمه +اصل دانشنامه لیسانس  و تصویرآنارشدروانشناسی بالینیروانشناسیآسیابانیفرید80

1ارشدعلوم گیاهیعلوم زیستاللهیاریمرضیه81

1ارشدآموزش زبان انگلیسیادبیات عطارودیعیسی 82

1ارشدعلوم سیاسیادبیات اعتمادیمهدی83

1ارشدشیمیشیمیدادخواهاکرم84

1ارشدشیمیشیمی هداوند میرزا ییفاطمه85

1تمبر+ اصل دانشنامه کارشناسی ارشدزمین شناسی علوم زمینمیرزا بیگیفریبا86

1ارشدزمین شناسیعلوم زمینسپیده دمشهرزاد87

1تسویه حساب صندوق رفاهارشدحقوق زن در اسالم ادبیات خلیل نیاسمیه88

1تمبرارشدشیمیشیمیحکیمی نسبصابر89

1فرم تعهد آموزش رایگان کارشناسی+ تمبر + اصل دانشنامه وریز نمرات کارشناسی ارشدشیمیشیمیفرامرزیفرناز90

1ارشدفوتونیکفیزیکقادرعلیرضا 91

1ارشدسازه- عمران فنی و مهندسیذیفننفسیه92

1ارشدمهندسی محیط زیست- عمران فنی و مهندسیپناهندهآزاده 93

1تمبرارشدجبر- ریاضی محض تربیت بدنی مرادیانیسارا94

1بدهی سنوات+ مدارک تمدید اقامت ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیرضاییفروزان95

1اصل گواهی موقت ارشدمدیریت سیستم و بهره وریفنی و مهندسی االیاسیانیس 96

1تمبرارشدجبر- ریاضی محض علوم ریاضیمرادیانیسارا97

1اصل و تصویر کارت ملی + تمبر + اصل و تصویر دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشدعلوم تصمیم و مهندسی دانشفنی و مهندسیعروجیفرناز98

1اصل و تصویر ریز نمرات کارشناسی ارشدهوش مصنوعیفنی و مهندسیعسگریفاطمه 99

1تمبرارشد علوم گیاهیعلوم زیستعاشوری شیخیعاطفه100

1تصویر کارت ملی ارشدسازه -  عمرانفنی و مهندسی رحیمیسردار101

1ارشدجبر ریاضیحسنلومرضیه102

0ارشدنجومیفیزیکخیر خواهاردالن103

1تمبر- عکس - حکم کارگزینی - اصل و کپی کارنامه تایید شده لیسانس - اصل دانشنامه ارشدزلزلهفنی و مهندسی عودی قدیمعلی104

1ارشدآنالیزریاضیجباریعلی105

1ارشدشیمیشیمیمیرزاییمریم 106

1ارشدسازهفنیصفاییمیالد107

1ارشدفیزیولوژیتربیت بدنی زارعسارا 108

1ارشدسازهفنیکریمینسیبه109

1ارشدکاربردیریاضیقاسمیمجتبی110

1ارشدبیوشیمیزیست شناسی مرادیمریم 111

1ارشدتاریخادبیات اسدیمیثم112

1ارشدبیومکانیک ورزشیتربیت بدنی حویزاویرویا113

1ارشدسازهفنیمحمدینادر114

1ارشدطراحی کاربردیفنیرضاییمحمد پارسا115

1ارشدژئوتکنیکفنیصیامیداریوش116

1ارشدآلیشیمیاسکندریخلیل 117

1ارشدژنتیکزیست شناسی اعظمیسینا118

1ارشدحالت جامدفیزیکاسعدزادهآسیه119

1ارشدصنایعفنیرحیم پورمحمد120

1ارشدمدیریت سیستم و بهره وریفنیابراهیمیمینا121

1ارشدفیزیولوژی جانوریزیست شناسی شهباززادهسامان122

1ارشدجامدفیزیکمحمدیمحسن123

1ارشدآب شناسیزمین شناسیسلیمانیمژگان124

1ارشدمکانیک خاک و پیفنیدرویش بفروئیعلیرضا 125

1ارائه اصل دانشنامه و ریز نمرات مقطع قبل ارشدحالت جامدفیزیککشمیریمحمد حسین126

1ارشدمحیط زیستفنییوسفیمریم 127

1دکتریفیزیولوژی ورزشیتربیت بدنی فرزادبابک128




