
1399خرداد   ماه        995/1:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

کالیی     سرکار    خانم   ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده        2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      حدیثو      اسد پىر   سرخ

.حضىر دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        995/2:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب     نىیه   تدریس    روش     کارگاه    رد    1399/03/07      اترخی     رد   اعتماد    نیما   آاقی      جناب
 



1399خرداد   ماه        995/3:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      افطمو    زرها    باقری     سرکار    خانم  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        995/4:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      شقایق     بیانی     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/5:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      عاطفو    بیگی   خىزانی     سرکار    خانم  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        995/6:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      عاطفو   تجری     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/7:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      انیس     جر     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/8:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب     نىیه   تدریس    روش     کارگاه    رد    1399/03/07      اترخی     رد   حسینی   احمد   سید   آاقی      جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        995/9:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب     نىیه   تدریس    روش     کارگاه    رد    1399/03/07      اترخی     رد   حمزه     مرتضی   آاقی      جناب
 



1399خرداد   ماه        995/10:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      علی    خدمتگزار     جناب      آاقی 

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        995/11:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      رپویه    دلنىاز    سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/12:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده        2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      افطمو    دهقانی    فیروز آبادی    سرکار    خانم  

.حضىر دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        995/13:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      افزئه    دیلم    سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/14:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      سىلماز    رضائی    سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/15:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      افطمو    سبحانی     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/16:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      افطمو    سنجرانی     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/17:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      ثنا    شهر آبادی      سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/18:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      افطمو    شیخی     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/19:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      سماهن    صیاد     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/20:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      نفیسو    عابدیان     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/21:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب     نىیه   تدریس    روش     کارگاه    رد    1399/03/07      اترخی     رد   علىی    حسیه  امیر    سید   آاقی      جناب

 .دادنتش حضىر
 



1399خرداد   ماه        995/22:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      مهسا    کاظمی     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/23:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 .دادنتش حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب     نىیه   تدریس    روش     کارگاه    رد    1399/03/07      اترخی     رد    محسنی   مازیار   آاقی      جناب
 



1399خرداد   ماه        995/24:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      عاطفو    مرادی     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/25:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

کانی     سرکار    خانم   .ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      سمیو    مش  
 



1399خرداد   ماه        995/26:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      منیره    مشهدی     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/27:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

صطفی لى     سرکار    خانم   ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      معصىهم   م

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        995/28:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب     نىیه   تدریس    روش     کارگاه    رد    1399/03/07      اترخی     رد    مظلىمی    حسیه  امیر   آاقی      جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        995/29:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر    2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      افطمو    مهدوی  پىر     سرکار    خانم  

.دادنتش  
 



1399خرداد   ماه        995/30:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

 حضىر     کننده  شرکت   عنىان  هب     ساعت   2     مدت    هب     نىیه   تدریس    روش     کارگاه    رد    1399/03/07      اترخی     رد    افضلی  میر   رضا   آاقی      جناب

 .دادنتش
 



1399خرداد   ماه        995/31:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      سپیده   نصیری     سرکار    خانم    
 



1399خرداد   ماه        995/32:    شماره   

شىدبدینىسیلو گىاهی می   

.ساعت     هب  عنىان   شرکت  کننده     حضىر دادنتش   2هب    مدت     روش    تدریس   نىیه      رد    کارگاه         1399/03/07رد     اترخی      سرور    نیکپىر   سرکار    خانم    
 


