
1399خرداد   ماه        998/1:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   سنگتابی   محسنی   افطمو   سیده    خانم   سرکار

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماه        998/2:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد      صر   ادیبی   مینا    خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/3:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

کا    خانم   سرکار  .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد    ریاحی     ملی
 



1399خرداد   ماه        998/4:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد      شهابی    سحر    خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/5:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد    گنجعلی    مهدیس    خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/6:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد     اول   مرادی    مهدهی    خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/7:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد     محمدپىر      افطمو    خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/8:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد     رفعتی    ساانز    خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/9:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   احمدی     الهام    خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/10:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

وردی     مهدهی    خانم   سرکار  حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد    خدا

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/11:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد     غالمی    صبا    خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/12:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد      رحیمی    افطمو    خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/13:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   غفاری     زرها    خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/14:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

کا     خانم   سرکار  حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد    هج   ضره   آهن      ملی

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/15:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   بهرینی     کیمیا     خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/16:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   طردکتىلی    افطمو     خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/17:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد      صعىدی    ندا      خانم   سرکار
 



1399خرداد   ماه        998/18:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   نیکفرجام   نجمو     خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/19:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد    مسعىدی    سهیال     خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/20:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   عبدیس    مهدیس     خانم   سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/21:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

صطفی    معصىهم     خانم   سرکار  حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد   لى  م

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        998/22:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب breast exam     کارگاه    رد    1399/03/11      اترخی     رد     مالکی    رپیسا      خانم   سرکار
 


