
1399خرداد   ماه        994/1:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      ایمان    محمىدیان     جناب      آاقی    
 



1399خرداد   ماه        994/2:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      علیرضا    جهانشاهی     جناب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/3:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      مازیار    محسنی      جناب      آاقی    
 



1399خرداد   ماه        994/4:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      محمد حسیه    عباسی      جناب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/5 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      محمد  مهدی      مخدومی      جناب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/6:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      زرها    مرگ  ردی     سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/7:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      افطمو    شیر محمدی       سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/8 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      رضا    حاتمی   نیا      جناب      آاقی    
 



1399خرداد   ماه        994/9 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      سیما    سلمان  زاده      سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/10 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      ابىالفضل    بابا گلی       جناب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/11 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      احسان    قلی  پىر      جناب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/12   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      افطمو     خالقی   راد      سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/13   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      پىهن     وطه   خىاه      سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/14   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      سارا    عجمی       سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/15   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      افطمو    رضىی        سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/16   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      سماهن     علیساده       سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/17 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      رضا     احمدی    اقسم   خیلی      جناب      آاقی  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/18   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      افطمو     کردکتىلی       سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/19   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      حدیثو     اخلی       سرکار    خانم   
 



1399خرداد   ماه        994/20   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

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



1399خرداد   ماه        994/21   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      ریحاهن      حاجی   اسمعیلی       سرکار    خانم 

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/22 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      میالد    زاهد      جناب      آاقی    
 



1399خرداد   ماه        994/23   : شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

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

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        994/24 :   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     تفسیر   نىار   قلب      رد    کارگاه         1399/03/11رد     اترخی      امیر  حسیه     مظلىمی      جناب      آاقی  

.دادنتش  
 


