
 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
��   م� �� خا�می�ه �وا�ی �ی �ـــود: ـ�ــ �د��و    را  �   ���ار �ـــده ا�ـــت ا���ن ع��ی �شـــت ســـ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـــط     »و ان�خاب �ج�ه یـ�ـ � با ا�ــول �قا�ه �و  ییآ�ــنا  «کارگاه آ�وز�ـــی با �و�ـــوع     ،۲۹۹۲۲۸۳۹۰۸  � �د م�ی      یا�ســـادات ا�ـــدا

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      �    ۸�دت    رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
ــنا  «کارگاه آ�وز�ـــــــی با �و�ـــــــوع     ،۳۳۲۹۲۳۲۹۱۹ � �د م�ی      آ�ی ��زاد اال�ی ی�ه �وا�ی �ی �ـــــــود: ـ�ــــــ �د��و    ــول �قا�ه �و  ییآ�ـ ـ � با ا�ـ ـ     ۸را  � �دت     ���ار �ـــــــده ا�ـــــــت ا���ن ع��ی �شـــــــت ســـــــ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـــــــط     »و ان�خاب �ج�ه  ی�ـ

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
    ۸را  � �دت     ���ار �ــــده ا�ــــت ا���ن ع��ی �شــــت ســــ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ــــط     »و ان�خاب �ج�ه  یـ�ـ � با ا�ــول �قا�ه �و  ییآ�ــنا  «کارگاه آ�وز�ــــی با �و�ــــوع     ،۰۰۶۷۲۹۴۲۳۵  � �د م�ی       رایان ��وی آ�ی ی�ه �وا�ی �ی �ــــود: ـ�ـــ �د��و   

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
سـا�ت          ۸را  � �دت     ���ار �ـده ا�ـت ا���ن ع��ی �شـت سـ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـط     »و ان�خاب �ج�ه  یـ� � با اـ�ول �قا�ه �و  ییآـ�نا  «کارگاه آ�وز�ـی با �و�ـوع     ،۰۰۷۱۷۴۷۱۹۲  � �د م�ی        خا�م ا�هه دو�ه ی�ه �وا�ی �ی �ـود: �ـ �د��و   

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
ـنا  «کارگاه آ�وز�ـــــی با �و�ـــــوع     ،۱۸۶۱۲۱۸۱۳۳� �د م�ی          نی�و��  ���و�ی  خا�می�ه �وا�ی �ی �ـــــود: ـ�ــــ �د��و        ۸را  � �دت     ���ار �ـــــده ا�ـــــت ا���ن ع��ی �شـــــت ســـــ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـــــط     »و ان�خاب �ج�ه یـ�ـ � با ا�ــول �قا�ه �و  ییآ�ـ

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ  



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
�ب   خا�می�ه �وا�ی �ی �ــــــود: ـ�ـــــ �د��و    ــنا «کارگاه آ�وز�ــــــی با �و�ــــــوع     ،۴۹۱۱۲۳۱۲۰۳ � �د م�ی         ����ه � ــول �قا�ه �و  ییآ�ـ ــ � با ا�ـ     ۸را  � �دت     ���ار �ــــــده ا�ــــــت ا���ن ع��ی �شــــــت ســــــ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ــــــط     »و ان�خاب �ج�ه  ی�ـ

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
را  � �دت     ���ار �ــده ا�ــت ا���ن ع��ی �شــت ســ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ــط     »و ان�خاب �ج�ه  یـ� � با ا�ـول �قا�ه �و  ییآ�ـنا  «کارگاه آ�وز�ــی با �و�ــوع     ،۱۸۶۱۳۵۶۰۴۸  � �د م�ی    ســارا رجائی ���ھا�ی    خا�می�ه �وا�ی �ی �ــود: �ــ �د��و   

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      �    ۸ رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
��ن ��ل�و ی�ه �وا�ی �ی �ـــود: ـ�ــ �د��و    ــول �قا�ه �و  ییآ�ــنا  کارگاه آ�وز�ـــی با �و�ـــوع  «   ،۰۰۱۵۷۲۲۸۶۴ �د م�ی    �       آ�ی �     ۸را  � �دت     ���ار �ـــده ا�ـــت ا���ن ع��ی �شـــت ســـ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـــط     »و ان�خاب �ج�ه ی�ــ � با ا�

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
    ۸را  � �دت     ���ار �ـده ا�ـت ا���ن ع��ی �شـت سـ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـط     »و ان�خاب �ج�ه  یـ� � با ا�ـول �قا�ه �و  ییآـ�نا  «کارگاه آ�وز�ـی با �و�ـوع     ،۰۶۰۲۳۷۲۷۴۷  � �د م�ی           ��ـ��ور  ���ـو�ه خا�می�ه �وا�ی �ی �ـود: �ـ �د��و   

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

  

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
ــنا  «کارگاه آ�وز�ـــــی با �و�ـــــوع     ،۲۵۹۴۴۸۲۹۱۹  � �د م�ی          �ـــــتاره از��ی  خا�می�ه �وا�ی �ی �ـــــود: �ـــــ �د��و    ــول �قا�ه �و  ییآ�ـ ــ � با ا�ـ     ۸را  � �دت     ���ار �ـــــده ا�ـــــت ا���ن ع��ی �شـــــت ســـــ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـــــط     »و ان�خاب �ج�ه ی�ـ

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ  



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
    ۸را  � �دت     ���ار �ــــده ا�ــــت ا���ن ع��ی �شــــت ســــ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ــــط     »و ان�خاب �ج�ه یـ�ـ � با ا�ــول �قا�ه �و  ییآ�ــنا «کارگاه آ�وز�ــــی با �و�ــــوع     ،۷۱۷۴۷۱۹۲۰۰  � �د م�ی    ز��ا �د�ــــت    خا�می�ه �وا�ی �ی �ــــود: ـ�ـــ �د��و   

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      � رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ  



 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
ـنا «کارگاه آ�وز�ـــــی با �و�ـــــوع     ،۳۲۵۵۸۲۶۵۲۷  � �د م�ی    ���م ا�ســـــادات کا�ی �ـــــ�رازی    خا�می�ه �وا�ی �ی �ـــــود: ـ�ــــ �د��و    ���ار �ـــــده  ا���ن ع��ی �شـــــت ســـــ�ول و با�ت �یا�ی ا�ان را �ه �و�ـــــط     »و ان�خاب �ج�ه  یـ�ـ � با ا�ــول �قا�ه �و  ییآ�ـ

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۰۶/۰۷   خ �ر�   سا�ت      �    ۸را  � �دت     ا�ت رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا
 

 ز��ا اورا�ی اردبی�ی  د��ر   
 �درس دوره 

 ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر  
 رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

 ا�ضاء

 

 ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ :���اری  �ر�خ  
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