
 9912/1:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                            عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    زادي  حسیه     پىیا     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/2:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     کاظمی    مهسا      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/3:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

کانی    سمیً      خانم   سرکار                                                                    عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     مش

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/4:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     مىیدی    سمیً      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/5:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     زاد  زینل   سعیدي      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/6:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                             عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    پىر  با با      علی     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/7:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

گار      خانم   سرکار                                                                    عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     آبادی   حاجی   رنجبر    ن

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/8:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     زاد  چهري    زرها      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/9:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     رحمانی    افزئي      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/10:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     ضرنجیک  زرگر    راضیً      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/11:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    خسروی  مىسىی   زرها      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/12:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                             عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    اعتماد    نیما     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/13:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     افشانی  گل   صادقی    مائدي     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/14:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     رباتی    صرزاهن     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/15:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     رضائی    سىلماز     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/16:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                             عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    متحدی    مبیه     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/17:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                             عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    بیرانىند  نقی    مهران     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/18:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

                                                                   عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    قبیمی   اوگیس مهر     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/19:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    زادي شهباز    صردیه     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



   9912/20:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    عابدیان    نفیسً     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



 9912/21:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    خیلی    اقسم    احمدی    رضا     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



  9912/22:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     عباسی    زرها     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



  9912/23:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    رشیدی     افطمً     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



  9912/24:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    محمىدیان     آمنً     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



  9912/25:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

      عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    وندی  عیدی    زینب     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/26:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    بازیاری       رضا احمد     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی     همایش
 



 9912/27:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     همایش    عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     رضائی    محمد   امیر     آاقی      جىاب

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی
 



  9912/28:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    شاهیجانی    گلچیه     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



   9912/29:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    باضری خالى    الهام     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت    ملی
 



   9912/30:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    پاریاب      سحر     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



  9912/31:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    طالبیان    افطمً     خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



  9912/32:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد    مالکی    رپیسا       خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 



  9912/33:     شماري 1399خرداد   ماي       

 شىد می گىاهی بدینىسیلً

    ملی     همایش     عنىان    با     کتىل  آباد   علی   واحد   اسالمی   آزاد   دااگشني    تىسط    شدي   ربگزار   همایش    رد    1399/03/31      اترخی     رد     چنگیسی      سبا      خانم   سرکار

 .دادنتش    حضىر    همایش    علمی     بخش    رد      کنىدي   شرکت     عنىان    هب     ردمان   و    مراقبت
 


