
23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

منحصراگواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهمدرسعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیل

مهدی شیرزاد سیبنی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فتانه بخشی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

هانیه هنرمند
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه زاهدی راد
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد صبح زاهدی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

محمد حسین آقاجانی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

نگین شیخ کاظمی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

علیرضا شجاعی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

ریحانه منصور
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

عادل چاووشی ثانی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

کبری علی نیا
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

هستی صفری
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سارا قلی پور
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فاطمه خانی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

احسان مظفری
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

ثنا کریمی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

بتول میر بلوک
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سیده یلدا مهدوی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

الهه محمدی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سمانه مهمان نواز
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

زهرا رزاقی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فرشته اکبری
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

فرشته برگی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

کیانا آقائی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

آیدا گلرنگ
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهران پور موسی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

سجاد حبیبی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

پویا حبیبی
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822



23تاریخرددانشگاهدانشجوییتحقیقاتکمیتهتوسطکه«مقالهثبتتاپردازیایده»کارگاهدر

گواهیاین.داشتهاندحضورساعت3مدتبهکنندهشرکتعنوانبهگردید،برگزار1401ماهآذر

.نمیباشدتخصصیوآموزشیمدارکجایگزینوبودهمذکورکارگاهدرشرکتدلیلمنحصرا

مهر نوش رضایی مقدم
1401/10/27

پ                                  /3/132/2822
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