
 

 

 

 

 ایجاد مدل کسب و کار دانش بنیانًام کارگاُ: 

 خالد سعیدیًام هذرس: 

 74:91، ساعت 71/6/49زهاى تشکیل: 

 چک حضور نام خانوادگی، نام ردیف

  پریسا احساًی درخشاى 1

  فاطوِ  ارغٌذ 2

  عثادالِ  اسذی 3

  هظفر  اسوعیلی 4

  هیٌا افشار فرًیا 5

  فاطوِ افشار ًادری 6

  حشوت اهلل  تاتایی 7

  احساى تشیریاى 8

  یاسویي تیذُ 9

  ًسریي  تیگی 11

  گلٌاز  پرّیسگار 11

  زّرا پَرهٌَچْری 12

  هرین چراغی 13

  ثریا حسي پَر 14

  کیَهرث حسي زادُ 15

  سیذ هصطفی حسي ًصرالِ ئی 16

  هجتثی  حیذرپَر 17

  زّرا خالصی 18

  هرین خاًورادی 19

  کثری خلجی 21

  ًیاز  خیراتی 21

  زّرا دٍلتخَاُ 22

  صادق  رحوتی 23

  تْارُ ًژاد یرستو 24

  تْاالذیي  رشیذزادُ 25

  صثا صفری تاٍیل 26

  هْسا طریقت جَ 27

 چک حضور خانوادگی، نامنام  ردیف

  تْوي طْواسثی 28

  حسیي غریثی 29

  حسٌا فتاحی 31

  سًَا فرح اًذٍز 31

  آرهاى فرزاًِ 32

  سارا  فریادی 33

  فاطوِ قاسن ّساٍُ 34

  هیٌا  قاسوی 35

  حسي کاشی 36

  سویرا  کاظوی 37

  هرین کریوی 38

  هحوذ کسازی 39

  یحیی  لطفی ًصرت آتاد 41

  تیتا هحوذاصغری 41

  هیٌا هحوذگلی 42

  عثاس هحوذی 43

  شاّیي  هحوذی خَ 44

  هٌْاز  هحوَدی فردچگٌی 45

  پریسا هرادی 46

  سیرٍاى هرادی 47

  شیریي  ًاصری فر 48

  احساى ًَرٍزی زادُ 49

  ًَرالِ ًَری 51

  هرین ًَری صفت 51

  گل آرا  ًیک رٍش 52

  هحوذ ّاشوی 53

  آکَ یاری 54

 

 

  



 

 

 

 

 ایجاد مدل کسب و کار دانش بنیانًام کارگاُ: 

 71:91، ساعت 74/6/49زهاى تشکیل: ،   خالد سعیدیًام هذرس: 

 

 چک حضور نام خانوادگی، نام ردیف

  راهیي  اشرفی 1

  آهٌِ  اهاًی 2

  کاهراى  اهیری 3

  هْراًِ ّشجیي آقایی 4

  لیال تااٍسی 5

  علی تاسرُ 6

  حسٌی  تسرگی 7

  هرین تقایی 8

  فائسُ پارسایی 9

  کَثر پَرجعفری جَاى 11

  هٌیرُ پَرقاسوی التی 11

  هْذی  تقَی زاّذکالئی 12

  راحلِ تیوَری سلطاًی 13

  تْوي جاهِ تسرگ 14

  رعٌا جعفری 15

  فرشتِ  جلیلیاى 16

  رضا جوشیذ تیگی 17

  یَسف جوشیذی 18

  آرر  جْاًثخشی 19

  ًجوِ حجاری 21

  زّرا حسیي چی قرُ آغاجی 21

  آیذا حیذری 22

  سْیال خالقی ًژاد 23

  علی خذایاری 24

  کاٍُ خسرٍی 25

  سویِ رحواًی 26

  آزاد رشیذی 27

 چک حضور نام خانوادگی، نام ردیف

  هٌَچْر  رضایی 28

  حسي رئیسی آَّاى 29

  هرتضی زارعی حاجی آتادی 31

  صفَرا زاّذی 31

  ًَشیي زاّذی 32

  سارا زًذی 33

  فاطوِ  زًَزی 34

  سویِ زیٌلی ًیکَ 35

  زاّذ  شوی 36

  زیٌة شیرًٍذی 37

  علی اصغر صفری 38

  هژگاى صوذی 39

  سَزاى ضراب زادُ 41

  ٍاعظِ فتحی ٍاٍسری 41

  ّاًیِ فرخی 42

  عفت قاسوی 43

  فرًاز  قٌثرًژاد 44

  راضیِ قیصری ًجف آتادی 45

  الویرا کاشاًی 46

  فْیوِ  گیالسی 47

  کَرش  هتَلی 48

  هیری هحوَدی هٌذٍلکاًی 49

  هعصَهِ  هرادی 51

  شثٌن هسافری 51

  ریحاًِ  هعصَهی 52

  فارٍق  ًصیری 53

  فرٍغ َّاسی 54

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 


