
 

 « كارآفريني سازمانيی  هدور یبرگزار هیاطالع »
 

 

سه،چهار،پنجوششهايگروهو در ثبت نام كارآفريني سازماني ي  دورهبه اطالع كاركناني كه در 

 :باشد مي ذيلبه شرح ي مذكور  مان و مكان برگزاري دورهزرساند،  ياند م قرار گرفته

هاي بعدي متعاقبا اعالم  همكاراني كه اسامي ايشان در ليست نيست در گروهزمان و مكان برگزاري دوره براي : توجه)

 .(خواهد شد

 

 

كارآفرينيدانشكده:مكانبرگزاري
 

سهگروه –(ساعت02)كارآفرينيسازمانييهدور

11:22الي11:22ساعت02/12/11دوشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت12/12/11شنبه0جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11يکشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11شنبه4جلسه

 11:22الي11:22ساعت8/11/11يکشنبه2جلسه

 11:22الي11:22ساعت18/11/11چهارشنبه1جلسه

 

 

گروه چهار–(ساعت02)كارآفرينيسازمانييهدور

11:22الي11:22ساعت02/12/11دوشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت12/12/11شنبه0جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11يکشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11شنبه4جلسه

 11:22الي11:22ساعت12/11/11يکشنبه2جلسه

 11:22الي11:22ساعت18/11/11چهارشنبه1جلسه

 



 

گروه پنج–(ساعت02)كارآفرينيسازمانييهدور

11:22الي11:22ساعت01/12/11چهارشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11سهشنبه0جلسه

 11:22الي11:22ساعت4/11/11چهارشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11دوشنبه4جلسه

 11:22الي11:22ساعت12/11/11يکشنبه2جلسه

 11:22الي11:22ساعت04/11/11سهشنبه1جلسه

 

 

گروه شش–(ساعت02)كارآفرينيسازمانييهدور

11:22الي11:22ساعت01/12/11چهارشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11سهشنبه0جلسه

 11:22الي11:22ساعت4/11/11چهارشنبه1جلسه

 11:22الي11:22ساعت1/11/11دوشنبه4جلسه

 11:22الي11:22ساعت11/11/11سهشنبه2جلسه

 11:22الي11:22ساعت02/11/11چهارشنبه1جلسه

 

 
 



 :همكارانگراميلطفابهمواردذيلتوجهنمايند

 و در آزمون پايان دوره كه در تمام مدت دوره حضور داشته  يافراد يفقط برا يآموزش نامهيگواه

 .صادر خواهد شد شركت نمايند

 باالترين مقام )موافقت واحد مربوطه كه صادر خواهد شد  يافراد يفقط برا يآموزش نامهيگواه

براي شركت در دورة مذكور را رسماً به اداره كل منابع انساني و ( واحد مربوطه يا معاونين وي

 .رفاهي ارسال نموده باشند امور

 

 



 

 :لیست داوطلبان ثبت نامي

 

 

 

 

سهگروه   
 نام  نام خانوادگی  رديف

 

 نام  نام خانوادگی  رديف

 فریبا  افکاری  1 

 

 مریم  عليپوریگانه  11

 شهناز السادات حيات شاهی 2 

 

 محمد  عليياری  22

 نغمه الهی 3 

 

 فاطمه  غفوری  21

 رضا  اميدی فر  4 

 

 مریم  فتاحی  22

 نيره  باقرشاهی  5 

 

 فرشته  فدوی نيکو  23

 داود  باوفا  6 

 

 معصومه  قدرتی  24

 عبدالحسين  بختياری  7 

 

 سدابه  کفاشی  25

 مهرانگيز  پوالدیان  8 

 

 طيبه  کربالئی مهریزی  26

 رویا  تاج الدین  1 

 

 علی  لفطه  27

 رویا  جملویی  12 

 

 فرزانه  مالکی  28

 مریم  حسنيان رودسری  11 

 

 منيره  محمدزاده  21

 باسمه  رضائی  12 

 

 مرضيه  مشهوری  32

 منصور رضاعلی 13 

 

 مریم  مغاری فرد  31

 کاترین  ریاضی  14 

 

 پروانه  موميوند  32

 اکرم  زیوری  15 

 

 ربابه  ناصری  33

 فرحناز  سعادتی  16 

 

 فرشته  نعمتی  34

 ژاله  سيفعلی  17 

 

 احمد  واحدی  35

 زهرا  عباسعلی  18 

 

 آمنه سادات  هاشمی سيدآقایی  36

  

  



 

 گروه چهار
 نام  نام خانوادگی  رديف

 

 نام  نام خانوادگی  رديف

 معصومه  آخرتی  1 

 

 ليال  زکائی  11

 ليدا انصاری 2 

 

 علی  سادات موسوی  22

 عباس  بهشتی  3 

 

 رویا  صحراکار  21

 سکينه  پوراسدی  4 

 

 مهناز  عدل پور  22

 حميرا  پورحيدربروجنی  5 

 

 پروین  عزیززاده کرکان  23

 یداله پورمند 6 

 

 مليحه  علی  24

 مهدی  تاج پور 7 

 

 معصومه  علی محمدی  25

 فرزانه  تورانی  8 

 

 مينو  غفوری  26

 کبری  حبيبا  1 

 

 ندا  فرازمند  27

 فریبا  حری  12 

 

 معصومه  فنودی پور  28

 الهام  خوش خبری  11 

 

 زهرا  قاضی زاده  21

 معصومه  داستانی زرنق  12 

 

 محمدرضا  قربانی طرقی  32

 عليرضا  ذوالفقار  13 

 

 اعظم  کاظمی  31

 مریم  رحمانی  14 

 

 آزاده  محسنی مهر  32

 فاطمه  رشتچی  15 

 

 موسی               ورباشد محمدی 33

 زهرا  رمضانی چرمينه  16 

 

 الهه  مالحسين  34

 اکرم  زارعی  17 

 

 علی  نوروزی  35

 علی زرقانی شيراز 18 

 

 مهدی  وفایی زاده  36

  

  



 

 گروه پنج
 نام  نام خانوادگی  رديف

 

 نام  نام خانوادگی  رديف

 حميد  اردیبهشتی  1 

 

 زهرا  شيوا  11

 شيوا الهامی 2 

 

 جواد  صادقی علویجه  22

 اعظم  اميرآتشانی  3 

 

 نرگس  صادقی گنجه  21

 هادی  بابائی  4 

 

 نسرین  صبوری  22

 پرستو  بهادرانی  5 

 

 علی  صمدی  23

 اکرم  پرتوی شایان  6 

 

 ليال  طاهری پور کوزه کنان  24

 پروین  پوراحمد  7 

 

 طاهره  عرب امينی  25

 زهرا  جهانبخش  8 

 

 جواد  عزیزی  26

 اقدس  حاجی حسينی طاحونه  1 

 

 مریم  فتحی  27

 اعظم السادات  حسينی  12 

 

 حسن  فيض اللهی  28

 خدیجه   خاکسار  11 

 

 نيلوفر  قلی زاده بيرون  21

 فاطمه  دلفانی  12 

 

 اکرم  کوهی پيکانی  32

 ابراهيم  رجب پور اطاقوری  13 

 

 نسرین  کيانی  31

 محمد  رسولی جامع  14 

 

 ستاره  کسری  32

 منيژه  زراعتکارنی نی  15 

 

 آذر  مامونی  33

 مرضيه  سعادت  16 

 

 منصوره  مرادحاصلی  34

 اسيه  شریفی بروجردی  17 

 

 محمد  ميرزائی  35

 فرشته  شکوی سعيدیان  18 

 

 حميدرضا  نائبی  36

  

  



 

 گروه شش
 نام  نام خانوادگی  رديف

 

 نام  نام خانوادگی  رديف

 فریدون  ابراهيمی  1 

 

 عليرضا  سهرابی  11

 لـيال  ابراهيمی  2 

 

 مرضيه  سيدی  22

 مژگان  اسکندری  3 

 

 سيده فاطمه  سيدميرزایی  21

 فرزانه  اسماعيلی خانسری  4 

 

 رقيه  شکوری بيرون  22

 بهمن  ایرانشاهی  5 

 

 فریبا  عراقی  23

 اکرم بارزمان 6 

 

 فاطمه  عسگری  24

 مرجان  بانژاد  7 

 

 حوا  عيسی پور کاکرودی  25

 رقيه  بی نياز  8 

 

 نيرسادات  فخار  26

 روح اله  بيات  1 

 

 فرحناز  فراهانی  27

 سيدابراهيم  پناه خواه  12 

 

 مکرم قبادی 28

 رزیتا  توکلی یرکی  11 

 

 مهری  قلی زاده بيرون  21

 کبری جوانشير 12 

 

 وحيد  محبی  32

 اعظم  حاجی حسينی طاحونه  13 

 

 معصومه  مولوی چترودی  31

 زهرا  حسينقلی پور  14 

 

 مریم  ميرنظامی  32

 نرگس  دهقانزاده  15 

 

 ناهيد  نظری  33

 زبيده  رضائی  16 

 

 مریم  نعيمی مکرم  34

 منصوره رضایی اصل 17 

 

 سيده زهرا  هاشمی خرم کوهی  35

 بهروز  سميعی شوره دلی  18 

 

 منصورالسادات  هاشمی اصاب  36

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 


