
1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

درشرکتدلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهمدرسعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاه

دنیا ملکی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

آوا فرزان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

محمد صادق محمدی تبار
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سروش دریایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

فاطمه رهبر
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

هاجر زوار موسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

نازنین دهقان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

ساعد مهر علیزاده
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سبحان صدقی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سید امیر محمد موسوی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

الهام جعفری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سنا باغبان
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

علی رحیم پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سولماز حسین دوست
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

هانی مرتضایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

علی عمویی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سمیه علی کیائی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

نسترن سهرابی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

ماجده کریمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

مهدی محمد نژاد
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

محمد قلی پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

امیر والیی برحق
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

غزال آقا علی طاری
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

محمد سعید حسنی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

شیوا آقا بزرگی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

امیر محمد خواجه حسینی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

رضا کیا احمدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

پارسا پیروزمند
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

زهرا مهر آذین
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

اسسیده فاطمه پور سید حق شن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

شهرزاد گلشن
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

پارمیدا فرزام
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

شقایق طالکوبی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

علی رضایی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

آناهیتا ایزدی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

محمد پورقربانی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

سید امیر حسین دمان کش
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635



1401آبانماه19تاریخدردانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«نویسینسخه»کارگاهدر

دلیلمنحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت1مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

فاطمه کاظمی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635
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یاسمین سعادت روحی
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635
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ساقی افشاری
1401/10/12
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امیر قادری
1401/10/12
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محمد رضا یعقوبی
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.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

مصباح اسماعیل پور
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635
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.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکت

شیما داریوش
1401/10/12

پ                                  /3/132/2635
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