
 در ديازدَمیه ديرٌ َفتٍ پژيَش استان تُران «پژيَش با خاوًادٌ»ىتخب مُريارٌ اسامی اعضای م

 ردیف وام عضً مرکس عىًان اثر مربی راَىما

 1 حذیث ضْثاصی 2 سًگ ضٌاسی لیال صحشاًَسد

 2 سیذُ فائضُ سیذ هَسَی 2 ضٌاخت طثیعت لیال افسشی

 3 فاطوِ سٍهیاًی 11 ضاُ طَطی هشاحل سضذ سقیِ قوقام - الْام ادیة صادُ

 4 ستایص فتحی 11 سًگ ّا دس طثیعت سقیِ قوقام -الْام ادیة صادُ 

 5 آدسیٌا صًذ سلیوی 14 هَاد اسیذی ٍ تاص سٍیا خاکپَس

 6 سپیذُ تحشٍدی 14 حل ضذى ضکش دس آب سٍیا خاکپَس

 7 سًَیا اضخاصی 14 آصهایص کَُ آتطفطاى سٍیا خاکپَس

 8 سیذُ غضل اخگشی 14 چشا دٍتا گَش الصم داسین ؟ سٍیا خاکپَس

 سٍیا خاکپَس
جزب تشادُ آّي دس آب ٍ ًوک 

 تَسیلِ آّي ستا
 9 هحوذ طاّا یعقَتی 14

 -سٍضٌک ایالًلَ

 جَدکی طاّشُ
 11 پشًیا اسذی 21 آصهایص سٍغي سٍی آب

 هعصَهِ صادقی
 ًطشیِ الکتشًٍیکی

 حفاظت هحیط صیست
13 

 هتیي سلیویاى

 سلیویاىهثیي 
11 

 12 هثیٌا ٌّشکاس 39 خشم آتاد فاطوِ اهیٌی

 13 ّاًیِ تلَسی 39 گیالى فاطوِ اهیٌی

 14 سام راکش 39 چگًَگی دسهاى تال ضکستِ پشیسا فاضل

 15 طلَعآتشیٌا  39 چگًَگی دسهاى تال ضکستِ پشیسا فاضل

 16 هحوذحسیي آقاتاتایی 3 چگًَگی سٍضي ضذى الهپ تا تاتشی هٌْاص حثیثی

 17 ضایٌا سستوی پشدیس چگًَگی تطکیل سٌگ سسَتی هشین سضایی

 هشین سضایی
آصهایص دستوال کاغزی دس لیَاى 

 آب
 18 سٍهیٌا تَسلی پشدیس

 19 یکتا استاب پشدیس آصهایص سکِ ٍ لیَاى آب هشین سضایی

 21 ّلٌا کشیوی پشدیس چگًَگی تطکیل اتش هشین سضایی



 21 حسٌا دالًَذ پشدیس تاساىچگًَگی تطکیل  هشین سضایی

 22 آٍیٌا خالذی پشدیس آصهایص دستکص تادکٌکی هشین سضایی

 23 هاًی سحیوی پشدیس آصهایص احساس گشها ٍ سشها هشین سضایی

 24 علی صفشی ضْشقذس آصهایص تخن هشغ ٍ آب صّشا ًَسی –کشدیلَ صّشا 

 25 فائضُ ایضدی ضْشقذس کاستشد رسُ تیي دس صٌعت سیٌوا صّشا ًَسی –صّشا کشدیلَ 

 صّشا ًَسی –صّشا کشدیلَ 
سشعت جَش آب ًوک ٍ آب 

 هعوَلی
 26 ثویي احذی ضْش قذس

 


