
1399خرداد   ماي        993/1:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      مازیار   محسنی      جىاب      آاقی    
 



1399خرداد   ماي        993/2:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      سرور    نیکپىر        سرکار   خانم   
 



1399خرداد   ماي        993/3  :  شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

ً     سبحانی       سرکار   خانم  .ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      افطم  
 



1399خرداد   ماي        993/4  :  شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      مىا     مقصىدلى       سرکار   خانم   
 



1399خرداد   ماي        993/5  :  شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      مهىا    مصدق       سرکار   خانم   
 



1399خرداد   ماي        993/6  :  شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

ً       سرکار   خانم  .ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      مریم    دوداوگ  
 



1399خرداد   ماي        993/7:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      محمد    قزل      جىاب      آاقی    
 



1399خرداد   ماي        993/8  :  شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

ً     رحیمی      سرکار   خانم  .ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      افطم  
 



1399خرداد   ماي        993/7:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر    2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      محمد  حسیه     عباسی      جىاب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماي        993/7:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر    2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      محمد  مهدی      مخدومی      جىاب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماي        993/11:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر دادنتش   2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      رضا    حاتمی نیا      جىاب      آاقی    
 



1399خرداد   ماي        993/12  :  شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

تمسکنی   زاهدی      سرکار   خانم 
ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر    2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      سپیدي   

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماي        993/13:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

ری       جىاب      آاقی   ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر    2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      مهدی      دي  راهدا

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماي        993/14:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کنىدي     حضىر    2هب    مدت     آمىزش    هب     بیمار      رد    کارگاي         1399/03/12رد     اترخی      امیر حسیه    مظلىمی     آاقی  جىاب      

.دادنتش  
 


