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-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۴)دحاو4( دشرا همان ناياپ139711111296
رون مايپ13902011رادروخرب هشفنبتسيز طيحم تخانشهمانسرد5339يتست٢٠16تسيزطيحم تخانش239711121050
رون مايپ13902011نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ5220يتست٣٠18سيردت نونفواهشور339711211014
 مولعرد قيقحت شور تامدقم439711211019

يتيبرت
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ5203يتست٢١1216

يتيبرت مولع
.دوشفذح13 لصفرون مايپ13922013روالد يلع

Educationيصصخت نابز539711212179
(Environmental(

مايپ هاگشناد13942015يريبش دمحمديستسيز طيحم شزومآ يصصخت نابز يشيامزآ9920يتست٢٠16
رون

.دوش هعلاطم6 و4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح639711220658
 شزومآ ميھافمو لوصا739711240001

تسيزطيحم
 ديشروخدمحمرملاپ .يا . يوجمكيو تسيب نرق رد تسيز طيحم شزومآباتك7281يتست٢٠16

تسود
.دوشفذح5 لصفتمس13912012

 هتفرشيپ لياسووداومديلوتو هيهت839711240002
تسيزطيحمشزومآ

نونف ، ميھافم : يشزومآ يژولونكتباتك7693يتست٢٠16
يتخانش و يرازبا

 يشزومآ رشن13872008يزورون ارھز-دنسپ هاش اضردمحم
يزرواشك

 يزير همانرب ياھ شورو لوصا939711240003
يسرد

.دوش هعلاطم11 و10 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2ياھ لصفناداتسا ملع13932009هاگراجاو يحتف شروكيسرد يزير همانرب ميھافمو لوصاباتك8085يتست٢٠16

رهم نايك13832004يميركويجنگنيلازر و نويكمرادياپ هعسوت يارب شزومآباتك7912يتست٢٠16رادياپ هعسوت يارب شزومآ1039711240004
 قوقحو يقوقح نيناوق1139711240005

تسيزطيحم
رون مايپ13922013يناوضر دمحمتسيز طيحم قوقح و يقوقح نيناوق يشيامزآ5638يتست٢٠16

 شزومآ ياھدربراكواھ هيرظن1239711240006
تسيزطيحم

 طيحم شزومآ ياھدربراكو اھ هيرظن يشيامزآ5478يتست٢٠16
تسيز

 بارهس-يريبش دمحم ديس
يهلادبع

.دوش فذح5 لصفرون مايپ13892010

 شزومآ هژيو سيردت ياهشور1339711240007
تسيزطيحم

 طيحم شزومآ هژيو سيردت ياهشور يشيامزآ9921يتست٢٠16
تسيز

 مايپ هاگشناد13942015يقيقح ، يريبش دمحمديس
رون

 يبايشزراو شجنس ياهشور1439711240008
يشزومآ

 هعلاطم )243 هحفص ات (7 و6 ،5 ،4 ،3 ،1 ياھ لصفرون مايپ13942015ينادزي نوديرفيشزومآ يبايشزرا و شجنس ياهشور يشيامزآ9756يتست٢٠16
.دوش

مايپ هاگشناد13962017يناوضر دمحمتسيز طيحم ميھافم اب ييانشآ يشيامزآ11067يتست٢٠16تسيزطيحم ميھافماب ييانشآ1539711240009
رون

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت١١816تسيزطيحم شزومآردرانيمس1639711240010
 يشزومآ ماظن يارب يزير همانرب1739711240011

حمتسيز ياھزاينابقبطنمو
راگن يد13922012داژن مرحم رصانتسيز طيحم يزير همانربو تيريدمباتك6543يتست٢٠16

 شزومآرد هتفرشيپ قيقحت شور1839711240012
تسيزطيحم

ناژوف13932012يكاخ اضرمالغيسيون همان ناياپ دركيور اب قيقحت شورباتك9065يتست٢١1616

 طيحم يناگمھ شزومآ عماج همانربباتك7655يتست١٠8تسيزطيحم يناگمھ شزومآ1939711240013
 همانربزادنامشچ دنس درکيور اب( تسيز
) روشک طسوت

 ،نايتمھ ابيرف،ييابيد يداش
اترآ همطاف

 : نارهت13872008
نامزاس
 طيحم تظافح
تسيز

 يشزومآ يزير همانرب ينابم2039711240014
تسيزطيحمتيريدمو

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ياھ لصفهرگنك13802001يدودنا دادرهموراب _ يج _ فوتسيركتسيز طيحم تيريدم ياهشورو لوصاباتك8625يتست٢٠16

 ويريبشدمحم ديسرملاپ رلکيتسيز طيحم قالخا شزومآباتك10879يتست٢٠16يطيحم تسيز قالخا2139711240020
يياضر هيدهم

 داهج13962017
 يھاگشناد
دهشم

.دوش فذح16 و15 ،14 ياھ لصف

.دوش فذح12 و2 ياھ لصفرون مايپ13912012يروباشين رغصايلعيمومع يژولوكا يشيامزآ4998يتست٢٠12يمومع يژولوكا2239711240026
تاعالطا متسيس ينابم لوصا2339711240027

)روحم شزومآ(GISييايفارغج
 تاعالطا ياھمتسيس رب يدمآرد يشيامزآ8213يتست١١816

ييايفارغج
رون مايپ13912012ينيف يياباب-يلات يدورهق

نارهتهاگشناد13932013مودخم ديجمنيمزرس شيامآ هدولاشباتك6496يتست٢٠16) روحم شزومآ (نيمزرس شيامآ2439711240028
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس2539711240029
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