
آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهمدرسعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

رسول تبری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پانیذ تاجمیری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فائزه علی میرزازاده
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سیده فائزه هاشمی مقدم
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

رمضان چگینی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مریم رضایی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

عماد رسولی املشی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مهسا حسنی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سارا کریمیان
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهرا ستاره شمار
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

حسین افشاری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهرا شعبانی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه پاک ترمنی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

آیالر فرهنگ
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نیلوفر برزگری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

لعیا احمد پور
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سهیل رکنی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

ستاره رکنی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سینا مظلوم
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه اکبری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهرا لشنی زند
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد مهدی منتظریان
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

حسین پور رحیمی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سلیمان صادقی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

ندا ولیخانی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

گلنوش بابایی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پریناز اسبقی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

معصومه نیک نهاد
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سحر رضایی سراجدین
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فائزه پویا
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

دانیال هردانی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

آناهیتا خداکرمی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مطهره محمدی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

شقایق مرادی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

میکائیل متقی نیکو
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

قلیریحانه سادات حسینی سعادت
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

یوسف محمدی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

بهنوش شیرزادی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه نیکنام
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر حسین لطیفی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد امین تحویل زاده
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فرزاد شعوری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

روژینا پورنوروز
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

الهه نجفی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زینب زمانی زاده
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

آیالر فرهنگ
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر حسین لطیفی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

حنانه صفری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زینب هاشم پور
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

اسما حسن زاده
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نسترن نیک خو
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مریم نجفی لپوندانی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مونس تیماس
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

احمد رضا صحرا نورد 
سیاهمزگی

1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

آریان خداکرمی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه عباسی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

غزل مصطفوی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

کیمیا جانبازی علمداری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

راحیل ناهید سمیعی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پرنیان خلخالی شریفی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نونا شاه منصوریان
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

کیانا زارع شریفی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد عمو زاده
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مریم جعفری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

دالرام فدایی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پانیذ تاجمیری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

هلیا ریحانی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محدثه موسوی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نازنین سرخی کار
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فائزه پور شکوری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نازنین کاظمیان
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهرا مرادی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

کیانا کرمی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مهسا رستمی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نیلوفر شاه حیدری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

کیانا میرزازاده
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

اشکان اسدی
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد سماک
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه رودباری
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مریم محمد پور
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359



آبان23اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«علمیمنابعدرجستجو»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت2مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

بهاره دادرس
1401/9/15

پ                                  /3/132/2359
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