
 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت  هب   عمل   ااتق    رد    ژپوهص    و    آمىزش    اهی     چالص     ملی     همایص     رد    1398/8/29     اترخی     رد   آبجار     رعىا   خانم سرکار
  .دادنتش حضىر

982/1: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                 کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8    مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی   رد   احمذی    امیر   آاقی    دىاب
  .دادنتش حضىر

982/2: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8 مذت هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29      اترخی رد    خیلی اقسم     احمذی    رضا   آاقی دىاب
  .دادنتش حضىر

982/3: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

کالیی  اسذپىر حذیثً   خانم سرکار  کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8 مذت هب  عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   سرخ
  .دادنتش حضىر

982/4: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  .دادنتش حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت  8    مذت هب  عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص  رد   1398/8/29     اترخی رد   اعتماد نیما   آاقی دىاب
982/5: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب  ساعت 8   مذت هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   امیری  سیاوش   آاقی دىاب
  .دادنتش

982/6: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8    مذت هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29      اترخی رد   امینی آرمان   آاقی دىاب
  .دادنتش

982/7: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب  ساعت 8    مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   جامخاهن  بازاری  زینب خانم سرکار
  .دادنتش حضىر

982/8: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8   مذت هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29    اترخی رد   باضری   ضاهیه   آاقی دىاب
 .دادنتش

982/9: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

صطفی  آاقی دىاب  کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8   مذت هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   نسب باضری   م
  .دادنتش حضىر

982/10: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8    مذت هب  عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29     اترخی رد   ربوجردی علیرضا  آاقی دىاب
  .دادنتش

982/11: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8   مذت هب عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29     اترخی رد بصیری  مازیار  آاقی دىاب
  .دادنتش

982/12: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8    مذت هب  عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص  رد 1398/8/29    اترخی رد   بامکز کاروان   آاقی دىاب
  .دادنتش

982/13: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8    مذت هب  عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد  1398/8/29    اترخی رد   خای  پىالد  افطمً   خانم سرکار
  .دادنتش

982/14: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8     مذت هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29     اترخی رد   تىالیی حانیً   خانم سرکار
  .دادنتش

982/15: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8     مذت هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص رد 1398/8/29 اترخی رد   گاهی شیپ  جاویذ محمذ   آاقی دىاب
 .دادنتش حضىر

982/16: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  .دادنتش حضىر کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص رد 1398/8/29 اترخی رد   چلنگری صبا  خانم سرکار
982/17: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت 8    مذت     هب     عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص رد 1398/8/29 اترخی رد  مقذم حادتی عفت  خانم سرکار
  .دادنتش

982/18: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت   هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص رد 1398/8/29 اترخی رد   زادي حسیه میالد   آاقی دىاب
  .دادنتش

982/19: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8    مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص رد 1398/8/29 اترخی رد  محمذی  خان   سمیرا خانم سرکار
  .دادنتش

982/20: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت  8    مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد 1398/8/29 اترخی رد خذمتگزار   علی  آاقی دىاب
  .دادنتش

982/21: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد 1398/8/29   اترخی رد   ونذی  خىاهج   زرها   خانم سرکار
  .دادنتش

982/22: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد    1398/8/29   اترخی رد   طبری  ردویص    تیام    خانم   سرکار
  .دادنتش حضىر

982/23: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد    1398/8/29    اترخی رد   رفیعی    محمذحسیه   آاقی دىاب
  .دادنتش

982/24: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد    1398/8/29    اترخی رد   ریگی     الّل   رحمت   آاقی دىاب
  .دادنتش حضىر

982/25: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

ن مریم  خانم سرکار   حضىر کنىذي شرکت عنىان هب  ساعت 8    مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29   اترخی   رد   رشیذا
  .دادنتش

982/26: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر   کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت  8    مذت   هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29   اترخی رد  زارعی مریم  خانم سرکار
  .دادنتش

982/27: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر  کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8    مذت   هب  عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد   1398/8/29   اترخی رد  سبحانی  حسیه  آاقی دىاب
  .دادنتش

982/28: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت   هب  عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29   اترخی رد   شفیعی   صراهد  آاقی دىاب
  .دادنتش

982/29: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8   مذت   هب عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29   اترخی رد   محمذی شیر  افطمً  خانم سرکار
  .دادنتش

  982/30:    شماري



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت 8    مذت   هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29   اترخی  رد  شربتی افطمً  خانم سرکار
  .دادنتش

982/31:   شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر   کنىذي شرکت عنىان هب  ساعت 8     مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی  رد  شیرزاد   صذیقً  خانم سرکار
  .دادنتش

982/32: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

    حضىر     کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت  8      مذت     هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد   1398/8/29    اترخی   رد  طالبی   سیما  خانم سرکار
  .دادنتش

982/33: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8     مذت     هب     عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد 1398/8/29    اترخی    رد  طهماسبی    زرهي  خانم   سرکار
  .دادنتش

982/34: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

ر    حسیه   آاقی   دىاب  حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت    هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29   اترخی    رد  علمذا
  .دادنتش

982/35: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

لل    ساالر  آاقی     دىاب     کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت 8      مذت    هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد   1398/8/29     اترخی    رد    ژناد عبذا
  .دادنتش حضىر

982/36: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت 8     مذت     هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد     1398/8/29        اترخی     رد      پىر   عابذینی    محمذ    آاقی    دىاب
  .دادنتش حضىر

982/37: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

    کنىذي شرکت    عنىان هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی   رد   نیا علىی   رعافن سیذ  آاقی  دىاب
  .دادنتش     حضىر

982/38: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت 8    مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد     1398/8/29     اترخی    رد  ویسی غالم    بهزاد   آاقی    دىاب
  .دادنتش    حضىر

982/39: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

   حضىر   کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8    مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29   اترخی    رد  غیاثی    مهیه  خانم    سرکار
  .دادنتش

982/40: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

    کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8     مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29     اترخی   رد  زرظر قىیذل   مریم  خانم   سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/41: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     حضىر    کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8     مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد   1398/8/29    اترخی    رد    ضزوینً    بهاري   خانم   سرکار
 .دادنتش

982/42: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي شرکت عنىان هب     ساعت   8      مذت    هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد    1398/8/29     اترخی     رد     طریمیان     زرها  خانم     سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/43: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي شرکت   عنىان هب    ساعت    8     مذت     هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد     1398/8/29      اترخی    رد   طرمی    اعظم    خانم   سرکار
  .دادنتش     حضىر

982/44: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     حضىر    کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8    مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29     اترخی    رد  محمذی    یاسمه     خانم   سرکار
  .دادنتش

982/45: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت    8     مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29     اترخی    رد   مرادی    آرویه    آاقی    دىاب
  .دادنتش     حضىر

982/46: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

       کنىذي   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      مالکی      رپیسا     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/47: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت   8    مذت   هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29    اترخی    رد    زادي مهذی    مهسا    خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/48: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

کا    خانم   سرکار       حضىر    کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8     مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29    اترخی    رد  مهرپىر    ملی
  .دادنتش

982/49: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي شرکت عنىان هب     ساعت   8     مذت     هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد     1398/8/29      اترخی    رد  مظلىمی    امیرحسیه    آاقی     دىاب
  .دادنتش    حضىر

982/50: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

      کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8     مذت     هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد    1398/8/29      اترخی    رد     میرزائی      شقایق    خانم     سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/51: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     حضىر     کنىذي شرکت عنىان هب     ساعت   8     مذت     هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد     1398/8/29     اترخی    رد نظری    آمنً     خانم     سرکار
  .دادنتش

982/52: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي شرکت   عنىان هب    ساعت    8     مذت    هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد     1398/8/29    اترخی     رد  نظری    علیرضا  آاقی    دىاب
  .دادنتش    حضىر

982/53: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي شرکت    عنىان هب    ساعت 8     مذت    هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد     1398/8/29     اترخی     رد  نصرتی     رضا محمذ     آاقی     دىاب
  .دادنتش     حضىر

982/54: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

     کنىذي  شرکت عنىان هب    ساعت 8     مذت     هب    عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد     1398/8/29     اترخی     رد  نجفی     آرش       آاقی     دىاب
  .دادنتش     حضىر

982/55: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

    کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8     مذت     هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد    1398/8/29     اترخی    رد   زادي نىری      میالد   آاقی     دىاب
  .دادنتش    حضىر

982/56: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

    حضىر    کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت    8     مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص    رد     1398/8/29     اترخی    رد    یازرلى    مهال   خانم    سرکار
  .دادنتش

982/57: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 حضىر کنىذي شرکت عنىان هب ساعت 8 مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   خلیلی    جىاد   آاقی دىاب
  .دادنتش

982/58: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                        عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد    ژناد  پاضائی   زرها     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/59: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                   عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد   نىراللهی   سماهن   خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

  982/60:    شماري



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

       کنىذي   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      حسابی    میىا     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/61: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      رضایی   معصىهم     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي

982/62: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

       کنىذي   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      غالمی    صبا     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/63: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

       کنىذي   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      دلیچً   افطمً     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/64: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

       کنىذي   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      نجفی   فهیمً     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/65: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد     منصىری     افزئي     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي

982/66: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

       کنىذي   شرکت    عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد   احمذی    افزئي     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر

982/67: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                       عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      ضاهیجانی   گلچیه     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/68: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

             عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      صرد   فیاضی   ساحل     خانم    سرکار
  .دادنتش     حضىر        کنىذي     شرکت

982/69: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      جاولى  ضري     مهال     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/70: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

 کنىذي شرکت عنىان هب    ساعت   8    مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد     ژناد  علی   مهذی   محمذ    آاقی    دىاب
  .دادنتش حضىر

982/71: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   بیکی   محمذ   آاقی   دىاب
  .دادنتش حضىر

982/72: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   پىر  طرم   جالل   آاقی   دىاب
  .دادنتش حضىر

982/73:شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت    8     مذت    هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص     رد   1398/8/29    اترخی رد   باجالنی  یاری    بهىام   آاقی    دىاب
  .دادنتش حضىر

982/74:شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                              عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      رحیمی   سارا      خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/75: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد      لنکری   شجاعی   السادات   مرجان     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت  عنىان

982/76: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد   صادقلى    عادهل     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/77: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                      عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد  مقذم  پىر    الىاز     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/78: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                  عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد    سلیمی    عسل     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/79: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   ممان  نقىی   احسان   آاقی   دىاب
  .دادنتش حضىر

982/80:شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   راد  اویسی   آد فى   آاقی   دىاب
  .دادنتش حضىر

982/81:شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                  عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد    اول   مرادی    مهذهی     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/82: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   جال   مبیه   آاقی   دىاب
  .دادنتش حضىر

982/83:شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب   ساعت    8     مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   شهابی  جعفری  محمذ     آاقی   دىاب
  .دادنتش حضىر

982/84:شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                                      کنىذي شرکت عنىان هب ساعت    8     مذت  هب   عمل ااتق رد ژپوهص و آمىزش اهی چالص ملی همایص   رد   1398/8/29    اترخی رد   عالمی   رضا  محمذ   آاقی   دىاب
  .دادنتش حضىر

982/85:شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

لهی   زرها     خانم    سرکار                                   عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد    عبذا
  .دادنتش    حضىر       کنىذي     شرکت

982/86: شماري  



 شىد می گىاهی بذینىسیلً

                                  عنىان   هب    ساعت    8    مذت    هب   عمل   ااتق   رد   ژپوهص   و    آمىزش    اهی    چالص    ملی    همایص    رد    1398/8/29      اترخی    رد    انذرامی   معصىهم   سیذي     خانم    سرکار
  .دادنتش    حضىر      کنىذي   شرکت

982/87: شماري  


