
1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

درشرکتدلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهمدرسعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاه

سامان معروفی زاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

انسیه یعقوبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

پویا صفر زاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

پارسا پیروزمند
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

امیر حسین سهرابی فر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

محمد جواد منصوری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سهیل تقوی نمین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

هانیه محمد پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

زهرا محمد پور تهمتن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

زهرا هادیان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

ساناز میهن دوست
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

پریسا ابراهیم نسب
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

کیانا آزادی خواه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

مهروز ابراهیمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

امیر محمد پنج مینی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

همایون هدایت
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

صدرا ماسالی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

طاهره مرتضایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سیده نیوشا رودباری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

کتایون غفاری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

زهرا پیروی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

فائزه کاشی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

غزاله فرزانه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

زهرا مهربان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

شقایق طالکوبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

حسین اسماعیل پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

فاطمه نجفی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

امیر محمد عبدالهی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

آناهیتا ایزدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

زهرا مهر آذین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سمیه محمدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

فرزانه کنعانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

محمد علی منتظری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

کیانا باقریه یزدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

احمد موسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

مهدیه میر حسینی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

نازنین تسبیحی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

عارفه داداشی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

پوریا اکبری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643



1401آبانماه14تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مطالعاتانواع»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سینا رحمان پناه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2643
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