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 نامه های این دانشگاه بدون مهر فاقد اعتبار است

 :شماره 

 :تاریخ 

 ...........................: تاریخ 

 

 بسمه تعالی

 

 70/07/70مورخ   2به3ارتقاء پایه برق شرکت کنندگان در دوره  نتایجلیست                              

 

 ردیف

 

 نام خانوادگی

 

 نام

 آسانسور و پله برقی

 نتیجه نمره غایب حاضر

 قبول    مهران ابراهیمی هوشیار  1

 قبول    ابراهیم احمدی گجوتی  2

 قبول    مهدی اسمعیل پور  3

 قبول    سمیه امیری راد  4

 محروم    رضا آفتاب قره باغ  5

 قبول    اصغر آقاالری شبیلوی علیا  6

 قبول    سیامک بهاری  7

 قبول    عارف بوداقی  8

 قبول    مهدی پوستی  9

 قبول    سروه تاک  11

 قبول    بابک جعفری  11

 قبول    علیرضا حاجی زاده نازلو  12

 قبول    رضا حبیبی  13
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 ردیف

 

 نام خانوادگی

 

 نام

 آسانسور و پله برقی

 نتیجه نمره غایب حاضر

 قبول    شادی حسن پور  14

 قبول    مریم خطیبی  15

 قبول    محمد دلیر  16

 قبول    سمیره راد  17

 قبول    عیسی رجب زاده  18

 قبول    شادی رشیدزاده  19

 قبول    جواد رضازاده  21

 قبول    شیما روحی  21

 قبول    سیدمهدی سادات مدینه  22

 قبول    بهزاد سیفی  23

 قبول    علی شادان  24

 قبول    سعیده شایانفر  25

 قبول    نیک نام علی پور  26

 قبول    رضا غفاری جاریحان  27

 قبول    حمید فائزی نیا  28
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 ردیف

 

 نام خانوادگی

 

 نام

 آسانسور و پله برقی

 نتیجه نمره غایب حاضر

 قبول    امیر فتحی  29

 قبول    آرمین فخرآذر  31

 قبول    مارال گودرزی  31

 قبول    احسان مادر دوست  32

 قبول    شهاب محمدمرادی  33

 قبول    لعیا محمودی اسالملو  34

 قبول    راشین مهرآفرین  35

 قبول    محمد میرزائی  36

 قبول    شهال نجفی  37

 قبول    نادر نورآذری  38

 قبول    فردین هادی 39

 قبول    عزیز هاشمی حبشی 41

 


