
آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهمدرسعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

مریم زهری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد قلی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد صادق محمد ی تبار
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پارسا پیروزمند
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر حسین سهرابی فر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

علی رضائی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد سعید حسنی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر محمد پنج مینی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

شادمهر محمدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد علی منتظری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

الهام جعفری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه فخاری اشرفی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

اصغر قسمتی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

شاهین قلی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

ساناز میهن دوست
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه موالئی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محدثه یونسی رستمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

شایان صالحی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهرا مهر آذین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مهدی سلیمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

آناهیتا ایزدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محسن عبادی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه گلرخ تبار
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

هانیه محمد پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهرا محمد پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نهادیازهرا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پریسا ابراهیم نسب
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

هزادمحمدمجتبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر والئی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه خیاطیان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد پور قربانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

عماد پور حسن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر حسین پور قاسم
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

بردیا کیا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر حسین پور قربان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زینب مقدم
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد جواد منصوری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سهیل تقوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهرا هرسیج ثانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

زهیر جعفری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه نجفی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد زارع
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

اسد اله لطفی نژاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد جواد رشید آبادی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر رضا میرزایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

همایون هدایت
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

کیانا آزادی خواه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مهروز ابراهیمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سید امیر محمد موسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

غزال آقا علی طاری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر قادری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

فاطمه کاظمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

شهرزاد گلشن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

احمد الموسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

محمد رضا یعقوبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

سروش بحر پیما
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مهدی معصومی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

حمزه کبود مهری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پارمیدا فرزام
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

ساسان جهانگیر زاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر محمد باباییان فر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

نسترن سهرابی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

علیرضا مومنی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

ساعد مهر علیزاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

معصومه داریزین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

پوریا اصغر نیا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642



آبانماه15تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«لثهجراحیدرمان»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

آمنه حسین دوست
1401/10/12

پ                                  /3/132/2642
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