
16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهمدرسعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

رسول تبری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سینا بدخشان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

ساعد مهر علیزاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

رضا کیا احمدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پریسا رحیمی راد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نشیدیازهرا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پوریا دلفان آذری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد رضا شمس
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

ساسان جهانگیر زاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سحر پور حبیب یکتا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین حسینی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهدی قربانیان امامزاده هاشمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین پور قربان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهدی معصومی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد سعید حسنی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

بردیا کیاکجوری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد جواد رشید آبادی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

اسداله لطفی نژاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر محمد بابانیان فر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نسترن سهرابی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد مجلسی ثانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علیرضا مومنی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

هانیه یزدان پناه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

آرین فقیهی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر رضا موسوی آزاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه کاظمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

رضا ساعی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه موالئی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر قادری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر موسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

غزال آقا علی طاری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد امین شاکری نیا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

احمد موسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علی نور علیزاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا هادیان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا محمد پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

کیانا آزادی خواه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهروز ابراهیمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

اصغر قسمتی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سهیل تقوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد قلی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

آناهیتا ایزدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر والیی بر حق
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محدثه یونسی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شایان صالحی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین پاکزاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهیر جعفری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

آوا فرزان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سنا باغبان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

یاسمن سعادت
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پوریا اصغر نیا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد پور قربانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه فخاری اشرفی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا مهربان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

بهناز بادفر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شیدا مقدسی اصلی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه اکبری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد رضا یعقوبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شیما داریوش
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سمیه علی کیانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سبحان صدقی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه یزدان پناه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا هرسیج ثانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شهرزاد گلشن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین پور قاسم
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نازنین تسبیحی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه ابراهیمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

حسین اسماعیل پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مجتبی محمد زاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علی عموئی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

آمنه حسین دوست
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سعیده منصوری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهدی محمد نژاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علی رحیم پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد صادق محمدی تبار
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه خیاطیان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محسن عبادی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شیوا ترکمان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سیده نغمه قریشی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

متین شریفیان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سید محمد مهدی موسوی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

حمزه کبود مهری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پوریا اکبری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سروش دریایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیررضا میرزایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد مصطفی چرختاب مقدم
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

ماجده کریمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

اسسیده فاطمه پورسیدحق شن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا همتی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه سدادی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا مرادی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا علی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهسا علی نیا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر رضا برزگر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه رهبر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

هاله رحیمی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا مهر آذین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

معصومه داریزین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شیوا آقا بزرگی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نازنین دهقان حسامی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پارمیدا فرزام
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد زارع
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا شافعی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641



16تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«پیشرفتهومقدماتیسرچ»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

عارفه داداشی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2641
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