
 

 

 بسمه تعالی

 4/3/44مورخ  صورتجلسه گروه مهندسی آب

 جلسِ ضَرای آهَسضی گزٍُ هٌْذسی آب تا ًام ٍ یاد خذا آغاس ٍ هَارد سیز تِ تصَیة رسیذ.  4/3/94در تاریخ 
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 تاستٌاد آییي ًاهِ استفادُ اس تسْیالت تزگشیذگاى علوی تزای ٍرٍد تِ دٍرُ ّای تحصیلی تاالتز هَافقت گزدیذ. 
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تا درخَاست اداهِ تحصیل آقای تیالل کزیوی داًطجَی کارضٌاسی ارضذ ساسُ ّای آتی تِ ضوارُ داًطجَیی  -7

 َافقت ضذ ٍ تِ ضَرای آهَسضی داًطکذُ ارجاع گزدیذ. ه 91300350026

 تا درخَاست آهَسضی آقای هیالد رحواًی سادُ هَافقت تعول آهذ ٍ تِ ضَرای داًطکذُ ارجاع دادُ ضذ. -8

تا درخَاست آقای سجاد تاجلًَذ هثٌی تز گذراًذى درس هکاًیک خاک در داًطگاُ عالهِ تزٍجزدی هَافقت تعول  -9
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