
 شودگواهی می بدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     میالد   زاهد   جناب  آاقی   

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/1:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     مریم   قویل   زرگر    خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/2:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     مینا   ادیبی   صر    خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/3:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     سید   رعافن   علوی   نیا     جناب   آاقی  

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/4:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     مریم   کوشا    خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/5:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     علی   محمد   محسنی   جناب   آاقی  

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/6:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     افطمو   هیر  محمدی     خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/7:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
ّلله   ژناد       جناب   آاقی هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     ساالر   عبدا

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/8:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     امیر  حسین   اقسمی      جناب   آاقی

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/9:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
 2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     صراهد   حسین   خازناده   فیروزجاه      جناب   آاقی

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور هب  ساعت 

 986/10:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     عسل   سلیمی     خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/11:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     محمد   جاوید   شیپ   گاهی      جناب   آاقی

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/12:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     بهنام   یاری   باجالنی      جناب   آاقی

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/13:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     ریحاهن   حاجی   اسمعیلی    خانم سرکار 

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/14:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     آی  تن   گوگالنی   خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/15:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     افطمو   زرها   باضری   خانم سرکار 

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/16:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     افزئه   ایکدری   خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/15:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     آی  انز   آق   خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/16:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب     دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     نیما    اعتماد      جناب   آاقی

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/19:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     سماهن   نوراللهی    خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/20:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب     دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     امیرحسین    مظلومی       جناب   آاقی

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/21:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
هب  ساعت  2مدت      هب     دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     بهزاد   غالم  ویسی       جناب   آاقی

 .دادنتشعنوان شرکت کننده حضور 

 986/22:   شماره



 گواهی می شودبدینوسیلو 
عنوان هب  ساعت  2مدت      هب  دنترسی رعوقی رد بیماران دیالیسی رد کارگاه  1398/08/28رد اترخی     سارا    رحیمی    خانم سرکار 

 .دادنتششرکت کننده حضور 

 986/23:   شماره


