
مبلغ باقیماندهجمع پرداختیمبلغ شهریهنیمسال ورودمقطعرشتهنام خانوادگینامشماره دانشجو

992888002815562627323766کاردانی حرفه ایمددکاری خانواده-کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعیخیال پرستسیاوش99217036170013

992926800046274414640559کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیبخش پورلیال99217036190016

9921133083156912955639536کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگینیك                                     حسین                          99217036190053

992751162237558113755811کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیعباسیاعظم99217036190036

992949234447461724746172کاردانی حرفه ایکاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیتقی پورصبا99217036170012

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیاکبرشاه نیاکی                           لیال                          99217036190004

9921133083160903505240481کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیوحیدفررحمان99217036190054

992495884304958843کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیبخشی پیره گلین                          مصطفی                         99217036190007

9921218070160903506090351کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیتاجیكامیر99217036190011

9921108393455419675541967کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعینوگل                                    سمیه                          99217036190052

992416722304167223کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیشامیفاطمه99217036190030

99294923448779075713269کاردانی حرفه ایکاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیاکبریفهیمه99217036170003

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعینقیب شکوه                               مجید                          99217036190049

9921138259056912955691295کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیپارسا                                   سعید                          99217036190008

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیفتحیمصطفی99217036190039

9921024341856281864615232کاردانی حرفه ایمربیگری ورزش معلولین-کاردانی حرفه ای تربیت بدنییلمه عطاآبادیستاره99217036170055

9921024341856281864615232کاردانی حرفه ایمربیگری ورزش معلولین-کاردانی حرفه ای تربیت بدنیذوالقدرمریم99217036170020

992416722304167223کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیقربتی علی محمدی                         فریده                         99217036190041

992848129942406504240649کاردانی حرفه ایمددکاری خانواده-کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعینادریامیرحسین99217036170045

9921133083160903505240481کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیامیری نیك                               مرتضی                         99217036190005

992899929444996474499647کاردانی حرفه ایمددکاری خانواده-کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعینادریپرویز99217036170043

9921124612556230625623063کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیعبدالهی حاج محمودفرشته99217036190038

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیطاهری                                   متین                          99217036190033

9921073729254988705238422کاردانی حرفه ایمددکاری خانواده-کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعیکرمیفاطمه99217036170034

992416722304167223کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعینوباغی                                  محمد                          99217036190050

9921024341856281864615232کاردانی حرفه ایمربیگری ورزش معلولین-کاردانی حرفه ای تربیت بدنییاوریمریم99217036170053

9921133083160903505240481کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیاونجیوجیهه السادات99217036190006

992899929444996474499647کاردانی حرفه ایمددکاری خانواده-کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعیانسان اسفنگرهمهری99217036170005

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیحسینی                                   مریم                          99217036190018

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیشاهسون                                  مریم                          99217036190029

9921133083183308313000000کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیتاجیك                                   حسین                          99217036190013

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیریحانی                                  سجاد                          99217036190026

9921024341856281864615232کاردانی حرفه ایمربیگری ورزش معلولین-کاردانی حرفه ای تربیت بدنیتاجیكمحمد99217036170009

992899929444996474499647کاردانی حرفه ایمددکاری خانواده-کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعیصالحیاکرم سادات99217036170025

992848129942406504240649کاردانی حرفه ایمددکاری خانواده-کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعینوری خیامراضیه99217036170049

992926800046340004634000کارشناسی حرفه ایخانواده-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعیرزم خواه                                میثم                          99217036190024

9921147037257351865735186کاردانی حرفه ایمربیگری ورزش معلولین-کاردانی حرفه ای تربیت بدنیشیرازیآرمان99217036170023

9921133083160903505240481کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیمظهری                                   مریم                          99217036190046

9921218070160903506090351کارشناسی حرفه ایبرنامه ریزی فرهنگی-کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگیتاجیك طغانمعصومه99217036190010

9929492344629039429441کاردانی حرفه ایکاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیایرانیزهرا99217036170006

9921024341856281864615232کاردانی حرفه ایمربیگری ورزش معلولین-کاردانی حرفه ای تربیت بدنینادریسجاد99217036170044


