
 

 Info@uut.ac.ir : آردس پست الکترونیکی دااگشنه ، 0441-3554184:  ، نمارب 3554180-81: تلفن  ، 57155-419 ، صندوق پستی 57166-93187کد پستی , اول جاده بند : ارومیو 

نامه های این دانشگاه بدون مهر فاقد اعتبار است 

بسمو تعالی 

 

 شوارُ 

 : تاریخ 

 : ...........................تاریخ 

 

  97/04/01 2لیست نتایج شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظام مهندسی صالحیت اجرامورخ  گروه

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

  هی تاشذ76ًورُ از 

 ًتیجِ ًورُ غایة حاضر

 قثَل    علی ٍقایع ًگار 1

 قثَل    تْرام قَیذل 2

 قثَل      3

 قثَل    آزاد درٍیشی گردکاشاى 4

 قثَل    حسیي هسرت 5

 قثَل    یاسر جعفری تخشکٌذی 6

 قثَل    سعیذ خضری 7

 قثَل    هجتثی رضَی 8

 قثَل    اتراّین شکری حثشی 9

 غایة    تَحیذ تٌیادی تاتائی 10

 غایة    احساى تٌیادی تاتائی 11
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 شوارُ 

 : تاریخ 

 : ...........................تاریخ 

 

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

  هی تاشذ76ًورُ از 

 ًتیجِ ًورُ غایة حاضر

 قثَل    طاّر تکاهلی 12

 قثَل    افشیي جاٍیذ هیاٍقی 13

 قثَل    سیذهحسي پیراى 14

 قثَل    آٍات اسوعیل زادُ 15

 قثَل    حوسُ رحین زادُ 16

 قثَل    هیالد یعقَب لَ 17

 قثَل    هیثن آرهاى 18

 قثَل    خالذ هْردادیاى 19

 قثَل    اهیر قٌات تاری 20

 قثَل    پرٍیس تارم 21

 قثَل    رضا طاحًَی 22

 قثَل    هسعَد هحوذقلی پَر اقذم 23

 قثَل    هْذی اسگٌذرپَر 24
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 شوارُ 

 : تاریخ 

 : ...........................تاریخ 

 

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

  هی تاشذ76ًورُ از 

 ًتیجِ ًورُ غایة حاضر

 قثَل    اکثر صالح پَر اسکٌذیاًی 25

 قثَل    کاهثیس کَُ کي طالة خاًی 26

 غایة    راهیي هحوذزادُ 27

 قثَل    اکثر تختی ًجف آتاد 28

 قثَل    هحوذ علی اکثرپَر 29

 قثَل    هٌْاز پَرعثذالِ 30

 قثَل    علی ًریواى پَر 31

 قثَل    اهیر آقازادُ قرُ تاغ 32

 قثَل    هحوذ جعفری یَشاًلَئی 33

 قثَل    حاهذ طالئی خسرٍشاّی 34

 قثَل    شْریار دّقاى 35

 قثَل    تاتک فارغثال 36

 قثَل    ًیوا رحوتی ًیا 37
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 شوارُ 

 : تاریخ 

 : ...........................تاریخ 

 

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

  هی تاشذ76ًورُ از 

 ًتیجِ ًورُ غایة حاضر

 قثَل    هیرهرتضی هَهٌی 38

 قثَل    تَحیذ حسي زادُ تٌاکار 39

 قثَل      40

 قثَل    حاهذ حاجی آقاخاى زادُ 41

42       

43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       

50       
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 شوارُ 
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