
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                      مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   پىر   عابدینی   محمد  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/1:   شماري



 9864/2:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                       مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   زرگر   قىیدل   مریم   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت    2



 9864/3:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

ر   حسیه  آاقی   جىاب                                               مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   علمدا

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت    2



 9864/4:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                  مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   شیرزاد   صدیقً   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/5:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                         مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   محمدی   یاسمه   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/6:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

  ساعت   2      مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   طالبی   سیما   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب



 9864/7:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                       مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   نظری   علیرضا  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت  2



 9864/8:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                          مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   سبحانی   حسیه  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت  2



 9864/9:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

       مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   نیا   علىی   رعافن   سید  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت  2



 9864/10:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                 مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   جمىر   عبدلی   افطمً   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/11:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                       مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   نظری   سلیمان  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت     2



 9864/12:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                  مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   واحدی   زرها   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت     2



 9864/13:   شماري
 گىاهی می شىدبدینىسیلً 

                              مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   رغاوی   نىر  آی   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/14:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

  ساعت 2     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   تجری   زرها   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب



 9864/15:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                      مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   عباسی  نظر   زرها   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت    2



 9864/16:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                  مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   طبری    ردویص   تیام   خانم    سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت  2



 9864/17:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                          مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  پارسایی   مژگان   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت    2



 9864/18:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

       مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  کتىلی   خسروی   زرها   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/19:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                             مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   عبدلی   معیه  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت   2



 9864/20:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                    آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  حسینی عباش   امیر   میر  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت  2     مدت هب



 9864/21:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

  ساعت 2     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  سپاولى   زرها   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب



 9864/22:  شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                 مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  وندی   خىاهج   زرها   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/23:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

بخشی   سعید  آاقی   جىاب                                          مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   خدا

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت  2



 9864/24:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                  مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  احمدیان   افطمً   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/25:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                  مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  احمدیان   مبیىا   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/26:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  نىراللهی    سماهن   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

  ساعت 2     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد    اعتماد    نیما  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب

 9864/27:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

       مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد    مظلىمی  حسیه  امیر  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/28:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                        مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  امینی   آرمان   آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/29:   شماري



 9864/30:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                    مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  مالکی     رپیسا   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/31:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  زارعی   مریم   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/32:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  مقدم حاجتی   عفت   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/33:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  صرد فیاضی   ساحل   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/34:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  جاولى   ضري   مهال   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/35:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                    مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  اول   مرادی   مهدهی   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/36:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                    مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  ضزوینً   بهاري   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/37:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                    مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  طهماسبی  زرهي   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/38:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  میرزائی    شقایق   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/39:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  شربتی  افطمً   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/40:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  نظری   آمنً   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/41:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

لهی    زرها   خانم   سرکار                                                      مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  عبدا

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2



 9864/42:   شماري
 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                    مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  اندرامی   معصىهم     سیدي   خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت   2



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد    نصرتی   محمدرضا  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/43:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد    زادي  نىری    میالد  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/44:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد    جال  مبیه  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/45:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد    عالمی   محمدرضا  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/46:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد   خدمتگزار   علی  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/47:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد    ربوجردی     علیرضا  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/48:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  امیری    سیاوش  آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/49:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  احمدی   امیر   آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/50:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  بصیری    مازیار   آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/51:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                     مدت هب   آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  شهابی   دعفری   محمد   آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت 2

 9864/52:   شماري



 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                    آنها   کارربد  و   عمل   ااتق   تجهیسات  با   آشىایی  کارگاي رد 1398/08/28     اترخی رد  خیلی  اقسم   احمدی    رضا   آاقی   جىاب

 .دادنتش حضىر کنىدي شرکت عنىان هب  ساعت     2      مدت   هب

 9864/53:   شماري


