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 دانشگاه بدون مهر فاقد اعتبار استنامه های این 

 بسمو تعالی

 

 8663/2266: شوارُ

 1395/09/23: خیتار

 ...........................:  تاریخ

 59/11/80مورخ  1گروه صالحیت اجرا شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظام مهندسی نتایجلیست 

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

هی باشد 76ًورُ از   

 ًتیجِ ًورُ غایب حاضر

 لبَل  7 31 هجتبی اخریاى 1

 لبَل  10 28 کرین استَار 2

 لبَل  0 8 ّادی اسدی 3

 لبَل  3 35 هْدی اشرفی لْرهاًلَ 4

 لبَل  5 33 اهیر اصغری 5

 لبَل  8 30 آرش اصالًی اًگٌِ 6

 لبَل  0 8 علیرضا اکبرزادُ 7

 لبَل  6 32 علیار بَستاًی ّساراًی 8

 لبَل  1 37 جبرائیل پادار 9

 لبَل  6 32 رضا زادُتمی  10

 لبَل  6 32 حاهد جْاًگرد 11
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 دانشگاه بدون مهر فاقد اعتبار استنامه های این 

 بسمو تعالی

 

 8663/2266: شوارُ

 1395/09/23: خیتار

 ...........................:  تاریخ

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

هی باشد 76ًورُ از   

 ًتیجِ ًورُ غایب حاضر

 لبَل  0 8 جاٍید حاجی زادُ لک 12

 لبَل  5 33 حوید حاجی هعرٍفی 13

 لبَل  0 8 پیواى حسٌی سلطاى احودی 14

 لبَل  8 30 سعید حسیي زادُ 15

 غایب - 10 28 سیٌا خسرٍی 16

 لبَل  0 8 بْرٍز خلیفِ زادُ 17

 لبَل  3 35 تَحید خَش فطرت 18

 لبَل  4 34 هسعَد خیاط زادُ 19

 لبَل  0 8 رسَل داًایی 20

 لبَل  2 36 علی دیي هحودی 21

 لبَل  3 35 پَریا رحیوی آسیابی 22

 لبَل  3 35 ساالر رستوی پَر 23

 لبَل  4 34 تمی رضازادُ شبیلَی علیا 24
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 دانشگاه بدون مهر فاقد اعتبار استنامه های این 

 بسمو تعالی

 

 8663/2266: شوارُ

 1395/09/23: خیتار

 ...........................:  تاریخ

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

هی باشد 76ًورُ از   

 ًتیجِ ًورُ غایب حاضر

 لبَل  1 37 اهیي رضایی 25

 لبَل  0 8 علی رٌّوا 26

 لبَل  7 31 بْساد زّفرٍش 27

 لبَل  0 8 فارٍق سعیدی 28

 لبَل  0 8 سلواى سلیواًپَر اصل ًَاسر 29

 لبَل  9 29 علی شوس تور 30

 لبَل  3 35 اهیي عباس زادُ 31

 لبَل  3 35 حاهد عباس زادُ 32

 لبَل  0 8 آرهیي عباسی یغوَراعلی 33

 لبَل  2 36 احود عبدالْی   34

 لبَل  6 32 ّادی عبدالْی کاهراى 35

 لبَل  10 28 لعیا عسیسی درزم 36

37       
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 دانشگاه بدون مهر فاقد اعتبار استنامه های این 

 بسمو تعالی

 

 8663/2266: شوارُ

 1395/09/23: خیتار

 ...........................:  تاریخ

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

هی باشد 76ًورُ از   

 ًتیجِ ًورُ غایب حاضر

 لبَل  10 28 سجاد عشك بیي 38

 لبَل  10 28 رضا عیسی پَر هرادلَئی 39

 لبَل  3 35 فرداد غالهی ًژاد همدم 40

 لبَل  8 30 حاهد فاطوی 41

 لبَل  0 8 جوشید لرباًی ارًٍج 42

 لبَل  0 8 ًدا لَجالی 43

 غایب - 9 29 هحودطاّر گلِ دار گلَاًی 44

 لبَل  6 32 ضیا هحودجاًی 45

 لبَل  1 37 هحوداهیي هحودزادُ 46

 لبَل  6 32 علی هعیٌی   47

 لبَل  0 8 حسیي هعیٌی عیسی کاى 48

 لبَل  10 28 احساى هَسی زادُ 49

 لبَل  10 28 هیالد هیساًیاى 50
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 دانشگاه بدون مهر فاقد اعتبار استنامه های این 

 بسمو تعالی

 

 8663/2266: شوارُ

 1395/09/23: خیتار

 ...........................:  تاریخ

 

 ردیف
 ًام ًام خاًَادگی

هی باشد 76ًورُ از   

 ًتیجِ ًورُ غایب حاضر

 لبَل  2 32 کاظن ًبی زادُ 51

 لبَل  0 8 ساهی ًمشیي جٌَّی 52

 لبَل  3 35 رضا یارهحودی هرًگلَ 53

 

 


