
 9919/1:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب         دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    عباسی    حسیه  محمد     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر
 



 9919/2:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب         دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     محسنی    مازیار     آاقی      جىاب

 .دادنتش
 



 9919/3:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     نظری    سىگىد    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/4:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     نظری    زرها    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/5:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     خطیبی    کیمیا    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/6:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     خراسانی    زرها    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/7:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     گزهم    شیىا     خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/8:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     سازور   صریىاز    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/9:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     احمدی    سارا     خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/10:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     شربتی    افطمً    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/11:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     اتجری    افطمً    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/12:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    خسروی   مىسىی    زرها    خانم    سرکار

 .دادنتش    حضىر     کنىدي
 



 9919/13:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     دوست   وظیفً    مژدي    خانم    سرکار

 .دادنتش    حضىر
 



 9919/14:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     سىدی    راضیً    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/15:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    راد   اسالمی    افطمً    خانم    سرکار

 .دادنتش    حضىر
 



 9919/16:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد     باریکی   آب    مهال    خانم    سرکار

 .دادنتش    حضىر
 



 9919/17:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    ضربانی    سکینً    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/18:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                  کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    صادقلى    زرها    خانم    سرکار

 .دادنتش    حضىر
 



 9919/19:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    پىر علی    طهىرا     خانم    سرکار

 .دادنتش
 



 9919/20:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

کاک     محیا    خانم    سرکار      کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    خادم   ح

 .دادنتش    حضىر
 



 9919/21:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب        دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    اشتری     وگیه    خانم    سرکار

 .دادنتش    حضىر  ظ
 



 9919/22:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

ری   دي    مهدی     آاقی      جىاب   شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب         دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    راهدا

 .دادنتش    حضىر     کنىدي
 



 9919/23:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2    مدت    هب         دیالیس همى    رد     مراقبت   اصىل     کارگاي    رد    1399/03/12      اترخی     رد    مظلىمی    حسیه  امیر    آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر     کنىدي
 


