
18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهمدرسعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

امیر رضا هندی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد صادق محمدی تبار
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

کیانا آزادی خواه
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

هانیه محمد پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا محمد پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مبینا قربانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهشید رضا دوست
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علیرضا مومنی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

احمد الموسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

عارفه داداشی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نازنین تسبیحی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا مهربان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

اصغر قسمتی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا همتی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا جعفری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه اکبری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد رضا یعقوبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

حسین اسماعیل پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سعیده منصوری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

معصومه داریزین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه کاظمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر قادری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مجتبی محمد زاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر موسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

حسن راهپیما
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهدی برقی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سهیل تقوی نمین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پارسا پیروزمند
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علی رضائی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین پاکزاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین سهرابی فر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سروش بحر پیما
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد قلی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر رضا میرزایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا مهر آذین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شقایق طالکوبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

الهام جعفری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهدیه میر حسینی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد علی منتظری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پارمیدا فرزام
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

آوا فرزان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سنا باغبان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نسترن سهرابی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه نجفی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد مجلسی ثانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

ساعد مهر علیزاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

همایون هدایت
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نیما شهیدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر کاکویی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

اسد اله لطفی نژاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین پور قربان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

حسام الدین نعمت زاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شاهین قلی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

حمزه کبود مهری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهیر جعفری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

امیر حسین دمانکش
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد امین شاکری نیا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محسن عبادی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شایان صالحی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محدثه یونسی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه خیاطیان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد پورقربانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا هرسیج ثانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شهرزاد گلشن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا شیدیان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پوریا دلفان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهسا علی میا
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه رهبر ماسوله
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

هاله رحمی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا علی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه ابراهیمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

شیدا آقابزرگی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه موالئی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علی عموئی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

آناهیتا ایزدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سعید حسنی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

کیانا باقریه یزدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

بهاره محمود پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

رسا علیزاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634



18اریختدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«سرامیکیهایلمینیت»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401آبانماه

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

غزال آقاعلی طاری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2634
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