
 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا� یسارا ر         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یز��ا آ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 انیدی��  م� ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا��م ���ود         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یسادات ���  ه� ر�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 پارسا ی���ه �و�د         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ا��ه �باد�ور         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �اد ی���ه ا�مد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �ور� ���ه ع�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی���ه ���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی���ه سادات �و�و         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

�ن         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی  ���ه پا�دا

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یما� � ���ه س�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��وغ ���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 انیما�ده ���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �وازه ی� � �ر م� ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یو�� �  ه� ���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی ���و�ه �جاور         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �قدم ایحالج �  کا� م�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 رو��ف�� ی���  نا� ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ای��د� ���ود�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �ت� ��  دی��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یر����� ات � ��س ساد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

����ور سا� �         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی
 

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی���ه �ور����         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �قدم ی�ما ���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی�نا صا��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی� � ���م ر�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ز��ا ��با�اده         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

کاجا�  یز��ا �ر�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی  ی�ش

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �و یحا�  ��� ز         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یآ�جا�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی�وس�  تا� آ�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یارزو ��مدزما�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 زاده ل� ا�ما�  گا�ی          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی���ا�  ی�ا��ه �د         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا��م سادات صا��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 انیما�ده �ا�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی�نا� ��بال�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 اوالد ه� را�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 انی��مد ه� را�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ���اباد ی� � ا�ا�  ه� ر�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی���  حا�� ر         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 شان� �  حا�� ر         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 انیجا� � ز��ا ا��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ز��ا ا�بارداران         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یز��ا �ھا�         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یز��ا ر���ر �ی��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یز��ا صا��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یز��ا �با�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

���         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی  ز��ا �

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ز��� یاوری          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 داداش �اد ��� ز         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��ر� شا�  یسارا طا��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی� � سارا ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ق� ��ر ی��با�  دهی��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی ��� ا��ر          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��� ���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی ر � ز��ا �  دهی�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یصا�ه گال�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

ل�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی  ی� طا��ه �بدا

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �ی�با�با         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی عار�ه ا�صار         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ���ه �ز��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ��ب ی���ه ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی دری���ه �          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی���ه �ور���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ���ه ���ور         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی���ه ھال�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی ���و�ه �جاور         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 انی���ه ���ور         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ا��ن ای��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی�و�و یسادات با�� م� ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یس�طا�  م� ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �وازه ی� � �ر م� ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ن� ��د م� ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی ���و�ه �جاور         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ایا��ر�  کا� م�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �یآ� ��ھد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی�وروز ��ھد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی ��تار دی���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �ور ی�و� سادات ���          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یسادات چاو�  �ه� ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

گار آزاد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی  ن

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ا�سادات �عاد��ند ره� �          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 زاده ی��ا�  ه� ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یزاده �و�  م� �و� ا�ا�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا� �ا و�ف�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا�وا���ل �با�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا�مد �د�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی� � ر�  ن� آر         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی�ھا� ن� ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی دری�  ن� ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �� یعاد�  ن� ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �ی��مدآ� ید��ر �ھد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یز�  ی رضا چار         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی� � رضا صد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �یرزا � صا�ح �          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یرا�مد� �  یا�د دی��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یدی���ن ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی� � �  ن� ��مد ا�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

د ن� ��مد ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی  زاده ی�دا

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 انی� � �� ن� ��مد ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �ی��مد رضا آل آ�         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ��مد �و� ��         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 آرا  ط� ��مد ��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��مد �و�و         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ای��مد و�ب �          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی  ی�و��  ن� ��مدا

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یزاده �ھاباد ل� ا�ما�  ن� ��مد��          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی� ی ��مدرضا ا�مد�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 گا�ی  ی��مدرضا �ھا�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی دری��مدرضا �          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��مد ی���و�ضا �وک�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��د ی����          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی� � ا�  ی�ھد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی دری�  ی�ھد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��مد ی�ھد         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یدیر�  ما� �          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی��و�  ا�ری         �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا� �ا و�ف�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یا��� ���� یع�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �ور ی� � ا��� �  یع�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 یکاش�  یع�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 ی�دد رضا� ع�          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   



 

                                                                                                                            
                                                                   

 ���ه �عا�ی

�و��ی-�وا�ی �ر�� � کارگاه آ�وز�ی  
  

  

 �یرضا ی� � �          �ود �ناب آ�ی/ �رکار خا�م �ی �د��و�ی�ه �وا�ی

گاه��� ��و � ا�ی �� ا��را�ی آ�نا�ی با«با ��وان  �و��ی-گاه آ�وز�یار� ک گاه ���ن�یان �� �نا��� ���ه �تاب و �تا��وا�ی    و     �29/08/1401ه � �ر�خ " »�ی اطالعا�ی ر�� و ����ی پای  ،���ار ��دید�م  �تان ا دا�ش

 .ا�د�ر�� ��ده ا�تس �2 �دت 

 د��ر �ید ��ی �و�وی

 �د� ا�ور �د�س �ی ا�تان �م

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:

  

م�د��� ا�ور �د�س �ی ا�تان �   


