
خاًن اؽزفی هذیزیت دتغتاى خاًن ًواسی سادُ (هَعظ)هذیزیت هجتوع

201 خاًن علیوزداًی هٌؾی 101 خاًن پْلَاًی هغٍَل دفتز

210 خاًن عجادی هذیز داخلی پیؼ دتغتاى 102 خاًن عاعی هؾاٍر هذیز

220-221 دؽت پیوا-خاًوْا ٍلی سادُ  هعاٍى پایِ اٍل ٍ عَم 103 آقای درٍیؼ هغٍَل آهَسػ هجتوع

205 خاًن عزاتی هؾاٍر هذیز 103 هقذم- خاًوْا خذیَی هؾاٍر هذیز-سیغت هحیطی

211 خاًن حاج علی ًقی هعاٍى پیؼ دتغتاى 159 ضیایی-خاًوْا عثذٍط سیغت هحیطی ٍ تاسیافت

203 خاًن عشیشی رٍاتط عوَهی 112 فکظ هتَعطِ

240 خاًن صوذی هغٍَل پایِ دٍم 130 خاًن تزف چیي تضویي کیفیت

230 خاًن عثذالْی 2هعاٍى آهَسؽی دتغتاى 111 خاًن صذیقیاى رٍاتط عوَهی

241 خاًن ؽزف خَاُ هعاٍى پایِ دٍم 110 خاًن فتحی رٍاتط عوَهی

231 خاًن ؽفیعی هعاٍى پایِ عَم 125 ّاؽن-خاًوْا کثزیتچی دفتزی هجتوع

232 خاًن جذلیا هعاٍى پایِ چْارم 120 سهاًی-اکثزی-خاًوْا صفائیاى اداری

222 خاًن گلشاری هغٍَل طثقِ اٍل 115 خاًن چَپاًی عزٍیظ هجتوع

242 خاًن تقَی هعاٍى پایِ دٍم 160 خاًن افتخاری تکثیز

136 خاًن اٍتادی هغٍَل ٍب عایت ٍ ًزم افشار 159 جٌاًی-خاًوْا گزجی ٍاحذ ٌّز

233 خاًن ععذی هعاٍى فزٌّگی 304 خاًن تاقزی آسهایؾگاُ

137 خاًن ؽاداب  هغٍَل عخت افشار 135 ًیک ًضاد-خاًوْا اٍراًی عایت

212 خاًن هجیذی 1هعاٍى آهَسؽی دتغتاى 331 ٌّزعتاى

202 خاًن هیزآقایی آؽپشخاًِ خاًن تزجغتِ تَفِ

204 خاًن عاریخاًی آهَسؽگاُ علوی ٍ اهَر اداری 161 خاًن هالعلی خذهات

213 داٍٍدی-خاًوْا هؾْذیاری تغذیِ-تْذاؽت 145 آقای سهاًی پؾتیثاًی

250 اٍراًی-خاًوْا خٌجزی تیي الولل 146 آقایاى هعیي ٍ قاعوی ًگْثاًی

121 ٍلی-تخؾی-خاًوْا حق پزعت اهَر هالی 155 خاًن حافظ اهیٌی هذیزیت هذرعِ ٍرسػ

206 خاًن پَرقلی خاًن رضایی هعاٍى تاؽگاُ

260 خاًن حغیي پَر کتاتخاًِ 156-157 آقای قیاعی تاؽگاُ

138 ًیک ًضاد-خاًوْا تثزیشی عایت دتغتاى خاًن کَُ عزخ

263 پاتیٌاص

262 خاًن علیذادی آهفی تأتز 320 خاًن فاطوِ اؽزفی هذیزیت

261 خاًن کالّی ؽکَفا 322 خاًن عشیشی هعاٍى اجزایی پایِ اٍل

207 فکظ دتغتاى 323 هحوذی-خاًوْا فْوی هؾاٍر پایِ اٍل

324 خاًن اکثزی هعاٍى پایِ دٍم

300 خاًن ؽیزلقة هذیزیت 326 خاًن ٍکیلی هعاٍى پایِ عَم

خاًن ٍرقائی هعاٍى آهَسؽی 321 خاًن ایجی هعاٍى آهَسؽی

301 خاًن کٌْغال هعاٍى  325 کیخا-خاًوْا پْلَاًی پضٍّؼ پایِ ّای دٍم ٍ عَم-هؾاٍر

خاًوْا هلکیاى ، دادخَاُ هؾاٍر پایِ ّفتن 330 خاًن اکثزی هغٍَل الوپیاد

302 خاًوْا قزتاًی، سیَری هؾاٍر پایِ ّؾتن 329 خاًن آٌّگز هؾاٍر تزتیتی

305 خاًوْا حغي سادی،یاراحوذی هغٍَل عایت ٍ فٌاٍری

خاًن ٍطي دٍعت رٍاًؾٌاط 340 خاًن هحوذی هذیزیت

آقای ًاجی هغٍَل عثک سًذگی 341 خاًن حغیٌی هعاٍى

303 خاًن ععذی هعاى تزتیتی 342 ًیکزٍ-خاًوْا علیشادُ هؾاٍرُ

93-94لیغت ؽوارُ ّای داخلی هجتوع آهَسؽی عَدُ 

لیغت ؽوارُ ّای داخلی دتیزعتاى  هجتوع آهَسؽی عَدُ

لیغت ؽوارُ ّای داخلی راٌّوایی  هجتوع آهَسؽی عَدُ

لیغت ؽوارُ ّای داخلی پیؼ داًؾگاّی  هجتوع آهَسؽی عَدُ


