
 99/ظ/1:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد    رحیمی    صرزاهن   خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/2:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   صرجی    اعظن   خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/3:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   نسب بیژو  سر  رفیعی    صرشید    آاقی     دناب

  .دادنتش حضىر     کننده شرکت



 99/ظ/4:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   پىر عابدینی    محمد    آاقی     دناب

  .دادنتش



 99/ظ/5:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   طبری   ردویع   تیام   خانن   سرکار

  .دادنتش حضىر



 99/ظ/6:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   مقصىدلى    ارمیا    آاقی     دناب

  .دادنتش



 99/ظ/7:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   سعیدی   کیمیا     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/8:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   وند رستن   مرین     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/9:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   علیساده   سماهن     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/10:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   تجری   عاطفو     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/11:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد  سىقی چهار   طىقیاو    رنگص     خانن   سرکار

  .دادنتش حضىر     کننده



 99/ظ/12:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   کابىسی   هلیحو     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/13:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد    گیلک   کیمیا     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/14:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   زادمهر    اکبر علی    آاقی     دناب

  .دادنتش حضىر



 99/ظ/15:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   خیلی  اقسن  احمدی   رضا    آاقی     دناب

  .دادنتش حضىر     کننده



 99/ظ/16:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   هالکی    رپیطا     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/17:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   نظری   آمنو     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/18:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   زارعی   مرین     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/19:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   تجری   امیرحسیى    آاقی     دناب

  .دادنتش حضىر



 99/ظ/20:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   دشتباو   ابىرذ    آاقی     دناب

  .دادنتش



 99/ظ/21:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد    سعیدی   زرها     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/22:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   جسمی   اصغر علی    آاقی     دناب

  .دادنتش حضىر



 99/ظ/23:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   صرادنبو  زهانی   مرین     خانن   سرکار

  .دادنتش حضىر



 99/ظ/24:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد  کهنگی    الطادات   لیال     خانن   سرکار

  .دادنتش حضىر



 99/ظ/25:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد    غاهجىئی   سمیرا   خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/26:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   سیفی   افطمو     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/27:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   صر شجاعی   فهیمو     خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/28:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد  حاتمی   اهدی    آاقی     دناب

  .دادنتش



 99/ظ/29:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   فالحی   زرها   خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/30:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

  حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   رنیماو   اکرم    خانن   سرکار

  .دادنتش



 99/ظ/31:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد   یىنسی  زاده حسیى   الیاش    آاقی     دناب

  .دادنتش حضىر     کننده



 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

 حضىر     کننده شرکت عنىاو هب   ضاعت    8     مدت  هب    ردهاو    و    مراقبت     هلی     همایع     سىمیى   رد    1399/12/18     اترخی     رد  ور  پیلو   خدیجو    خانن   سرکار

  .دادنتش

 99/ظ/32:    شماره


