
1399خرداد   ماه        997/1:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد   زاده   سعدی   محمد    آاقی      جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/2:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    زاهد    میالد    آاقی      جناب
 



1399خرداد   ماه        997/3:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    بیگی    افطمو   خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/4:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد  سنگتابی    محسنی    افطمو    سیده     خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/5:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    نظری    حسیه    آاقی      جناب
 



1399خرداد   ماه        997/6:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد      شریعتی      محدهث     خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/7:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد      گنجعلی     مهدیس     خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/8:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    محمىدیان    ایمان    آاقی      جناب
 



1399خرداد   ماه        997/9:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد      عجمی    سارا      خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/10:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    ردی   مرگ    زرها     خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/11:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     کالنی    مبینا     خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/12:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    جهانشاهی    علیرضا    آاقی    جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/13:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     نیکپىر    سرور    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/14:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     خالقی    معصىهم    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/15:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     پىر  قلی    افطمو    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/16:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     گرجی    معصىهم    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/17:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     حسامی    کیمیا    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/18:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     مهردادی    سىگند    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/19:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    پىر  قلی   احسان    آاقی    جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/20:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    گلی بابا   ابىالفضل    آاقی    جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/21:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

کا   خانم    سرکار  .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی    رد     ضرهج    آهن    ملی

 



1399خرداد   ماه        997/22:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    غفاری     زرها  خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/23:  شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    محسنی   مازیار    آاقی    جناب
 



1399خرداد   ماه        997/24:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد     سعدی    نىر آی    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/25:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد      نصیری     سپیده    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/26:  شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

تمسکنی    سپیده    خانم    سرکار
 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد   زاهدی     

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/27:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد       اردشیر     آرزو   خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/28:   شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی     رد    صرجام   نیک    نجمو     خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/29:  شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد       رحیمی    افطمو     خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/30:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    غالمی    صبا     خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/31:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    رپست  خىش    الهام    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/32:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    عباسی   حسیه   محمد     آاقی    جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/33:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    کاظمی    مهسا    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/34:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    مخدومی      مهدی    محمد     آاقی    جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/35:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد     سعیدی    آرزو    خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/36:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    نسب   اسفندیاری     عارهف    خانم    سرکار

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/37:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    اتاتر    سحر   خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/38:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    مسعىدی   سهیال   خانم    سرکار
 



1399خرداد   ماه        997/39:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ری    ده   مهدی   آاقی    جناب  حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    راهدا

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/40:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    مظلىمی    امیرحسیه   آاقی    جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        997/41:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب      سالمندی     مراقبت     کارگاه    رد    1399/03/10      اترخی   رد    ضزاق   محبىهب   خانم    سرکار
 


