
1399خرداد   ماي        999/1:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب     زپشکی   علىم   رد    نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    زادي   سعدی   محمد    آاقی      جىاب

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماي        999/2:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب     زپشکی   علىم   رد    نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    اعتماد    نیما    آاقی      جىاب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/3:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد   مشهدی     منیري   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/4:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب     زپشکی   علىم   رد    نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    محسنی    مازیار    آاقی      جىاب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/5:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد   نیکپىر    سرور   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/6:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد     نصیری     سپیدي   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/7:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد   غالمی    صبا   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/8:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب     زپشکی   علىم   رد    نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد     عباسی    حسیه محمد    آاقی      جىاب

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماي        999/9:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب     زپشکی   علىم   رد    نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد     مخدومی    مهدی محمد    آاقی      جىاب

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماي        999/10:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد   اندرامی    معصىهم   خانم    سرکار

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماي        999/11:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    تجری    عاطفً   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/12:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    رضائی   سىلماز   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/13:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    دلنىاز    رپویه   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/14:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    آبادی  فیروز   دهقانی    افطمً   خانم    سرکار

 .دادنتش حضىر     کنىدي
 



1399خرداد   ماي        999/15:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب     زپشکی   علىم   رد    نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد     خیلی   اقسم    احمدی    رضا    آاقی      جىاب

 .دادنتش حضىر     کنىدي
 



1399خرداد   ماي        999/16:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    جر    انیس   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/17:    شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب     زپشکی   علىم   رد    نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    حسنی    المطلب عبد   سید    آاقی      جىاب

 .دادنتش حضىر     کنىدي
 



1399خرداد   ماي        999/18:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

 حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    اخلی     حدیثً   خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/19:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    پىر   مهدوی    افطمً   خانم    سرکار

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماي        999/20:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

لّل     وگیه   خانم    سرکار      کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    پىر   عبدا

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماي        999/21:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    اسمعیلی    حاجی   ریحاهن   خانم    سرکار

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماي        999/22:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

کالیی  اسدپىر      حدیثً   خانم    سرکار   شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    سرخ

 .دادنتش حضىر     کنىدي
 



1399خرداد   ماي        999/23:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

نی    آذیه   خانم    سرکار  حضىر     کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    زیدا

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماي        999/24:   شماري   

شىدبدینىسیلً گىاهی می   

صطفی   معصىهم   خانم    سرکار      کنىدي  شرکت   عنىان  هب     ساعت    3     مدت    هب      زپشکی   علىم   رد     نىیسی    مقاهل      کارگاي    رد    1399/03/10      اترخی     رد    لى  م

 .دادنتش حضىر
 


