
 »ي کارآفرینی سازمانی ه دوريه برگزاریاطالع «
 

 
رساند، یاند م قرارگرفتههاي یک و دوگروهثبت نام ودر سازمانی کارآفرینیي دورهکه دربه اطالع کارکنانی

 :باشدمی ذیلبه شرح ي مذکور زمان و مکان برگزاري دوره
 
 .)هاي بعدي متعاقباً اعالم خواهد شدزمان و مکان برگزاري دوره براي همکارانی که اسامی ایشان درلیست نیست در گروه: توجه(

 
  105 کالس –دانشکده کارآفرینی : مکان برگزاري

  گروه یک–)  ساعت20(ي کارآفرینی سازمانی دوره
11/9/91 شنبه 1جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  
15/9/91 چهارشنبه 2جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  

18/9/91 شنبه 3جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  

22/9/91 چهارشنبه 4جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  

25/9/91 شنبه 5جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  

 
  گروه دو–)  ساعت20(ي کارآفرینی سازمانی دوره

22/9/91 چهارشنبه 1جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  
 17:00 الی 13:00ساعت 

29/9/91 چهارشنبه 2جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  
 17:00 الی 13:00ساعت 

2/10/91 شنبه 3جلسه   12:00 الی 8:00ساعت  

 
 :همکاران گرامی لطفا به موارد ذیل توجه نمایند

 که در تمام مدت دوره حضور داشته و در آزمون پایان دوره شرکت نمایند ي افرادي فقط براینامه آموزشیگواه 
 .صادر خواهد شد

 
 باالترین مقام واحد مربوطه یا ( صادر خواهد شد که موافقت واحد مربوطه ي افرادي فقط براینامه آموزشیگواه

 .براي شرکت در دورة مذکور را رسماً به اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی ارسال نموده باشند) معاونین وي

 
 :وه یک و دو در ذیل قابل مشاهده استردر گ یلیست داوطلبان ثبت نام

 



 
 گروه یک

 نام یخانوادگ نام ردیف  نام یخانوادگ نام ردیف

  اصغر  گتابی سلیمانی ۲۰   مهدي سید  کریمی سید آقا ۱

  یعقوب  صیدانلو ۲۱   حسن  ياحد ۲

  مهناز  خانی عبداله ۲۲   مریم  احمدي ۳

  ارزو  فضلی عنایتی ۲۳   فخرالملوك  اصالنی ۴

  مهناز  يغفار ۲۴   مریم  گلسفیدي اقدامی ۵

  محسن  اکباتان کز ۲۵   یعل  نژاد یکائیال ۶

  بهناز  کیانوش ۲۶   قاسم  یشلمان ییبابا ۷

  مریم  لونی ۲۷   بهشته  روچی باقري ۸

  سودابه  يدیمج ۲۸   مریم  بختیاري ۹

  يمهد  ایک یمحسن ۲۹   فرزانه  وردي تاري ۱۰

  دیسع  انیمحفوظ ۳۰   دریاناز  ثنائی ۱۱

  رضوان  سخا يمحمد ۳۱   الیل  يدیجمش ۱۲

  بایفر  يمرتضو ۳۲   حامد  جوادي ۱۳

  مهردخت  پور يمهد ۳۳   فرح  زاده يدیچد ۱۴

  يمهد  جانیمهرپورپ ۳۴   زمان دیس  ییکال یکاش زاده نیحس ۱۵

  آ پانته  ینجف ۳۵   ثمیم  این یخاتم ۱۶

  عظیمه  نجومی ۳۶   میمر  درخشان ۱۷

  الیژ  کپورین ۳۷   هاله  خیابانلو رضایی ۱۸

  نیحس  یزدانی ۳۸   يمهد  ممتاز یعیرف ۱۹

 



 

 گروه دو
  نام  یخانوادگ نام ردیف   نام  یخانوادگ نام ردیف

  فاطمه  ژاوه ۲۰  نقی محمد زاده ابراهیم ۱

 اله حجت محمدي شیخ ۲۱  رقیه احمدي ۲

  مهرناز سیده  صدراالشرافی ۲۲   علی  اظهري ۳

  کورش  یفیصح ۲۳   فرزانه  آذر يافشار ۴

  جمیله  عباسی ۲۴   جواد  امیرحسینی ۵

  فاطمه  یشاهیعل ۲۵   محسن  يانصار ۶

 حسن فصیحی ۲۶   شاپور  انوري ۷

  معصومه  پور فنودي ۲۷  بهیاد  سوادکوهی باوند ۸

  زهرا  مطلوب انیقربان ۲۸   اسفند  بزرگی ۹

  نویم  یقنبرزاددشت ۲۹   آذین  بلند ۱۰

  سوده  یقوام ۳۰   وایش  یبهرام ۱۱

  ژهیمن  منفرد ایک ۳۱   عفت  جعفرحاجی ۱۲

  آشورمحمد  گري ۳۲   زهرا  یجالل ۱۳

  سارا  يمحمد ۳۳   فرهاد  يزیچنگ ۱۴

  احمد  اصل معصومیان ۳۴   عاطفه  سرحوضکی زاده خان ۱۵

  میمر  این ینیمع ۳۵   مهري  دارابی ۱۶

  فهیمه  هنزائی پور مهدي ۳۶   هیادو  یداش ۱۷

  نبیز  انییغمای ۳۷   رضایعل  یعیرب ۱۸

      مرجان  یرضائ ۱۹
 


