
زونکنتوضیحاتورودیمبلغ بدهینام و نام خانوادگی

9411ریال 238,752مژگان نساجهای صرافی

9111ریال 848,576امیر حسین فرهنگ خو

9121 ریال 1,266,811علی ضیائی

9111ریال 876,225نرجس زاده گل محممدی

9111ریال 1,938,860محسن فرهاد لو

9021 ریال 357,354پروین عبداللهی

9021 ریال 971,904الهام علی طالشی چپولی

9011ریال 175,797سلمان خسروی بوسجین

9321ریال 150,000رویا مالئی

1بنیاد شهید941ریال 3,104,836حسین توکلی

9411ریال 150,001مینا فوالدوند

9411ریال 150,001مرضیه بارگاهی

9411 ریال 150,001محمد گل پرور

9411ریال 150,001مهدی عباس بیگلو

9411ریال 150,001ایرج صفری

9411ریال 150,001عصمت کاظمی دولت آبادی

9412ریال 192,804فاطمه السادات حسینی

9122ریال 149,999حسن محمدی رفقا

9412ریال 150,000زهرا داخر جینی

9412ریال 247,644مهدیه طهماسب

9412ریال 200,001حسین صابر

9412 ریال 1,500,233محمد عسگری

9412ریال 150,000فرهاد غالمی سیاوزان

9412ریال 150,000نصیر رضائی مزده

9412ریال 200,001حامد علیلوئی دولت آبادی

9212ریال 698,159رضا فتاحی لجین

9412ریال 247,644پریسا طالبی انزاب

9112 ریال 350,164محبوبه شهبازی جونوش

9112ریال 2,470,318زهرا فریدی نصراله آبادی

9422 ریال 153,975امیر بیگلری

9322ریال 200,000حمیده زمانی

9212 ریال 200,000حمیده فضلی

9322 ریال 200,000سپیده عشایری

9212 ریال 200,000مریم معین رضا خانلو

9112ریال 152,160عادله سادات موسوی

9322 ریال 150,000علی کیقبادی

9322ریال 296,269الهه حبیبی داریجانی

9122 ریال 60,598سها دباغیان

9122ریال 230,299علی قلیچ خانی

9312 ریال 150,000اله عظیمی موقر

9322ریال 245,534سارا آل علی

9112ریال 293,981ابوالفضل نیاستی

9212ریال 231,605شادی فیض آزاد

9212ریال 150,000نیلوفر شاهی

9422ریال 150,001محمدعزتی

9112ریال 257,309روح اله جمشیدی

9412ریال 150,001بابک واعظی

9412 ریال 150,000محمدرضا ورمزیاری

9412ریال 150,000حسین گل نظری

9413ریال 397,770فائزه بوالحسنی

9413ریال 200,001میالد راحبی

9413ریال 200,001پروانه منصوری

9413 ریال 200,001فروزان نیک روشن

9413ریال 200,001مونا نیلی

9413ریال 200,001اصغر بزمی

9413ریال 200,001زهرا رستمی نیک

9413 ریال 200,001مهدی خمار باغی

9413ریال 247,644شهرزاد صادقی یگانه

3 نقص تاییدیه941 ریال 200,001فاطمه رفیعی

9413ریال 200,001حسین شکری

3 نقص تاییدیه941ریال 1,536,554فضل اله نوبرانی

9413 ریال 200,001رضوان محمدی نوترکی

3نقص مدرک و تاییدیه941ریال 200,001علی اصغر ابراهیمی

9413ریال 200,001مینا حیدری عدلی

9413 ریال 200,001فهمیده رضائی

9413ریال 501,963حسنا کهن هوش نژاد

9413ریال 223,823زینب نیازی نخعی

9413ریال 382,465بابک وهابی

9413ریال 247,644مریم عباس زاده

9413 ریال 188,571نسترن اداوی

9413 ریال 129,498اورارتو بالیانس خانقاه

9414ریال 150,000علی فخاری کهکی

9414 ریال 150,000 امیر شفقی

9414ریال 150,000 حسام باقرپور

4.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,000 حامد همتی 

4.اصل دیپلم را نقص دارند150,000 941تینا کامرانی ماسوله 

9414 ریال 251,640مارینه فارهادیان

4اصل دیپلم و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,000 پارمیس عطار اسدی

5اصل دیپلم و تائیدیه تحصیلی و کارت ملی را نقص دارند941ریال 150,002 ملیکا عباچی

5.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 251,641عاطفه تاجیک خاوه

9415ریال 150,002سارا جمالی

5تائیدیه تحصیلی و صفحه توضیحات شناسنامه را نقص دارند941 ریال 150,001فاطمه سرهنگی

5.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,002سپیده کبیری

9415ریال 150,001حمید مسگرلو

9415 ریال 150,002 فاطمه میرابی

9415ریال 320,745 ندا خدر

9415 ریال 150,002مژگان حسین قزوینی

9415ریال 150,002 شقایق میرزا عبدالکریمی

5.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,002 مهدی مهاجری

9415 ریال 150,002سمیرا مزدائی 

5.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,001وحید آهنگرها

9416 ریال 150,000حسام چشمارو

6 نقص تاییدیه941ریال 150,000سعید جواد اسالمی قاسم آبادی

9416ریال 397,740 منا کیانی

6.تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات را نقص دارند941 ریال 200,001مونا انصاری

9416ریال 200,001مهدیه بیات

9416 ریال 200,000 محمد هادی امینی راد

6.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 200,001امیر کرمی

9217ریال 150,000یاسر ناظری

9317ریال 729,783سید مجید یشامگان

9217ریال 200,000شیوا فتاحی

9418ریال 200,001مهری پور شاکر ابر بکوه

9418ریال 150,001سمیه اکبری

9418ریال 150,001 عاطفه مروت محمد مرادی

9218ریال 785,976فاطمه شفیعی کشیرخانی

9218ریال 1,159,872مریم نقدعلی

9128 ریال 634,342 راهبه مهدیان فر

9328 ریال 150,000حسین واحدی

9328 ریال 188,570ناهید محمودی



9128ریال 601,454   عرفان رحمانی

9418 ریال 231,240رضا صالح ابی بیگلو

9418ریال 200,001نعمت عبدلی

9418 ریال 200,001علی اصغر معبادی

9418ریال 200,001سعید منصوری

9418ریال 150,000سوزان گچ پور

9418 ریال 200,001 سیدمحمد میر محمد علی

9418ریال 200,001محمدرضا پرهیزی کندوانی

9418 ریال 150,000طاهره مهدی نژاد تبریزی

9418 ریال 150,000 خدیجه سالمت باویل

9418ریال 200,001 سمیه قلی زاده کاسگری

9328ریال 297,979 سعیده گل یاس کاشی

9128ریال 60,598 سها دباغیان

9419 ریال 200,001ندا قویدل

9419ریال 200,001 زهره محمدی گرجایی

9419 ریال 200,001شیدا معززی کیا

9419 ریال 200,001 صدف نقدزاده

9اصل مدرک دیپلم را نقص دارند941 ریال 150,001 فرشاد احمدپور

9.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,003عاطفه احمدی

9.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 251,641مهیار پازوکی

9اصل دیپلم و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 575,000 سحر دالل آذر 

9419 ریال 150,002اقدس رشیدی

9419ریال 150,003اسفندیار زمانپور شاهیوندی

9.تائیدیه تحصیلی و کارت ملی را نقص دارند941ریال 150,003الهه سلطانی قره شاهوردی

9.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,003 رویا شعبانی خالدی 

9419ریال 150,001امین قنبری ازاد

9.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 150,003 ژاله مقدم

9.تائیدیه تحصیلی  را نقص دارند941ریال 150,003ملیکا ناصری

94110ریال 150,001 سمیه السادات مفید

94110ریال 150,001 معصومه مزرعی

94110ریال 150,001 ناصر نائیبی

10.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,001مصطفی امیری فرد

10.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 150,001 مصطفی شعبان پور ششکل

10.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 150,001اصغر مختاری

94110ریال 150,001 زهرا کوراولی

10.پشت کارت پایان خدمت و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,001 رسول طلعت مهرآباد

94110ریال 150,000 رضا هوشمند

94110 ریال 150,001مسعود کوچکی پیرکوهی 

10.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,001 خسرو رنجبر

93211ریال 150,000 محسن فتحی چگنی

93211ریال 190,694 صدف سازگاری

92111ریال 217,824فاطمه خداوردی

93211ریال 150,000 محسن رمضانی

92111ریال 150,000 مجید رجبی

92111 ریال 150,000ناصر ابوالحسنی

91111 ریال 152,160نورعلی خورشیدی میانائی

91111ریال 175,797سلمان خسروی بوسجین

91111ریال 1,560,280مریم کرد

91111ریال 2,026,621فاطمه پیرزاده

94112ریال 200,001ابوالقاسم گلزار

94112ریال 200,001سمانه قابل خاتونی نژاد

94112 ریال 200,001 سپیده علی مددی

94112ریال 200,001مریم رحیمی رام

94112ریال 200,000علی نظری

94112 ریال 200,000پوریا جاللی

94112ریال 200,000 مهران مهدوی

94112 ریال 200,001عاطفه مشتاق حق دوست  کسمائی

94112 ریال 200,001 مهرنوش صائمیان

94112ریال 200,001علی اکبر احسانی زاده

94112 ریال 200,001 آرزو گرامی

94112 ریال 200,001حمید حقیقی فرد

94113 ریال 200,001سجاد یکتایی

94113 ریال 200,001 مرضیه صبوری

94113ریال 200,001 مهدی تکین

94113ریال 200,001 نیما بهنام فرد

94113ریال 200,001امید افصح پور

94113ریال 200,001طاهره ببریان

94113 ریال 200,001علی برومند بسیط 

94113ریال 200,001زهرا ابراهیم آبادی

94113ریال 200,001 زینب بدیع زاده

94113ریال 145,161 مژگان نیکویی کاشانی 

13اصل مدرک و تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات را نقص دارند941ریال 200,001کمال نژاد مقدم

13.صفحه توضیحات شناسنامه را نقص دارند941ریال 200,001 سحر کرمی حاجی آقا

13.صفحات دوم و سوم شناسنامه و پشت کارت ملی را نقص دارند941 ریال 200,001مجتبی قنبر

13.کارت پایان خدمت را نقص دارند941ریال 200,001 ایمان فالحی

13.صفحه توضیحات شناسنامه را نقص دارند941ریال 200,001مهدی صادقی 

94113ریال 200,001زهرا بیاتی

13.صفحه توضیحات شناسنامه را نقص دارند941ریال 200,001 رضا سیف الهی

13.کارت پایان خدمت و تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات را نقص دارند941ریال 200,001مهدی صاحب الزمانی

94113 ریال 200,001فرانک خدارحمی

13.اصل مدرک را نقص دارند941 ریال 200,001 مرتضی شمسی

13اصل مدرک و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 200,001محمد حاجی اسماعیلی

13.کپی پشت کارت ملی را نقص دارند941ریال 200,001رضا جعفریه

13.صفحه دوم شناسنامه را نقص دارند941ریال 81,813سمانه شهرابی فراهانی

94113ریال 3,927,398وحید علی کاهی 

94113 ریال 200,001امید شاه باز 

94113ریال 74,658محسن شایان

14.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,001افسانه نصیری ابربکوه

14.اصل دیپلم را نقص دارند941ریال 150,001 مهسا آهوران

14.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 150,001 فهیمه خمیس آبادی

14.کپی خوانا از صفحه اول شناسنامه را نقص دارند941ریال 150,001 معصومه نراقی

14.کپی صفحه توضیحات شناسنامه و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 150,001ملیکا پور علی محمدی 

14.عکس را نقص دارند941ریال 236,395 زهرا عظیمی دوست

14اصل دیپلم و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 396,097عاطفه فرزین دوست

14.کارت ملی و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941 ریال 150,001علی حاجی زاده 

93214ریال 3,150,691مهتاب المان اله نژاد کلخوران

94114 ریال 150,001زهره حسنی جوینانی

93215ریال 1,099,910وحیدرضا حسینیان

15.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند912ریال 199,997علی کوشا

15.عکس را نقص دارند932 ریال 200,000سعید سیفی زاده هرندی

15.عکس را نقص دارند921 ریال 150,000 راضیه سلیمی

15صفحه دوم و توضیحات شناسنامه را نقص دارند921 ریال 832,812ندا عموئی

93215ریال 150,000 یاسمین سادات الجوردی

15اصل دیپلم را نقص دارند-تائیدیه تحصیلی 931ریال 2,546,851مریم مسیب نژاد

92115ریال 150,000پریسا نوری

15کارت ملی را نقص دارند921ریال 150,000الدن ذوالقدری

15.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند931 ریال 150,000 آرزو صادقی

91115 ریال 532,975آسیه اکبری

15.تائیدیه تحصیلی را نقص دارند912 ریال 149,999مریم حاجی حیدر شمیرانی

15.کارت پایان خدمت را نقص دارند941 ریال 1,279,560سجاد تقی پور

92115 ریال 150,000معصومه زمانیان پور



92115 ریال 150,000زهرا صادق نژاد رودشتی 

91215 ریال 588,356 طاهره محمدنژاد هل آبادی

91115 ریال 56,735 مریم رب دوست مطلق

15.تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی را نقص دارند912ریال 1,126,984زهرا نورمحمدی لفمجانی

15اصل مدرک و صفحه توضیحات شناسنامه را نقص دارند912 ریال 199,997 مجید آقا ابراهیمی سامانی 

15اصل دیپلم و تائیدیه تحصیلی را نقص دارند941ریال 199,997زینب توکلی قرخبالغ

91215ریال 175,797 عسل گودرزی

15.صفحه توضیحات شناسنامه را نقص دارند912 ریال 201,595آرزو کدیمینی

91215ریال 710,148 عطیه احمدی

کارت ملیشناسنامهعکسمعافیتریزنمراتتاییدیهاصل مدرکنامنام خانوادگیردیف

محمد تقیاسدی مهربانی1

فرنازوکیل نژاد2

صفحه توضیحات شناسنامهآرزوکدیمینی3

زهراکریمی ارنک4

صفحه دوم شناسنامهفاطمهکریمی5

محمدبهمن آبادی6

طالب نژادجواد7

افسانهحالی ثمرین8

صفحه توضیحات شناسنامهفاطمهصادق زاده9

آرمینآقاجان زاده کاشی چی10

فرشادارشد طهرانی11

فرزادپور اسمعیل بین کالیه12

سعیدبلوکی13

مجتبیقدیمی14

صفحه توضیحات شناسنامهمریم ساداتتفتی15

صفحه توضیحات شناسنامهمریملطفیان16

فاطمهقرائی وفا17

سعیدیادگاری18

علیکوشا19

سعیدسیفی زاده هرندی20

راضیهسلیمی21

صفحه دوم شناسنامهنداعموئی22

مریممسیب نژاد23

پریسانوری24

الدنذوالقدری 25

آرزوصادقی26

آسیهاکبری27

ملیحهحسن خانی تهرانی28

مریمحاجی حیدر شمیرانی29

نسیمنجفی30

سجادگروسی31

سجادتقی پور32

معصومهزمانیان پور33

زهراصادق نژاد رودشتی34

طاهرهمحمد نژاد هل آبادی35

مریمرب دوست مطلق36

زهرانور محمدی لفمجانی37

صفحه توضیحات شناسنامهمجیدآقا ابراهیمی سامانی38

صفحه توضیحات شناسنامهفاطمهدانه کار39

صفحه آخر شناسنامهمصطفیمجیدی40

صفحه توضیحات شناسنامهسهیالرجبعلی41

صفحه توضیحات شناسنامهخداویردیاحدی42

صدیقهیوسفی کیوی43

محمدمقدسی44

هانهاصغری45

زینبتوکلی قرخبالغ46

مرضیهخان احمدلو47

زهراناصری صالح آبادی48

آزیتافریس49

صفحه توضیحات شناسنامهراحلهعربگری50

صفحه توضیحات شناسنامهمهسایوسف بیک51


