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عٌَاى ثرًبهِ /رٍیذاد

ردیف

1

زهبى

ثرگسار کٌٌذُ

هحل ثرگساری

ًبم هسئَل

تبریخ صذٍرهجَز

96/2/27

صذرا ضریعتوذاری

سبلي پردیس سیٌوب قلْک

صذرا ضریعتوذاری

96/2/26

کالس آهَزضی هذیریت ثحراى در صٌعت هذ
2

کبرگبُ آهَزضی هذیریت ٍ راُ اًذازی کست ٍ کبر در

اٍاخر تیر هبُ

ضرکت گریي ٍیستب پبرس

تْراى

علی هرادی

96/3/22

حَزُ هذ ٍ لجبس
 18اسفٌذ هبُ

3

هَسسِ في آٍر اهیر کجیر-

هَسسِ في آٍر اهیر کجیر

هْذی یکتب

96/8/16

کبرگبُ آهَزضی تخصصی هذ ٍ لجبس
دِّ سَم آررهبُ

4

آقبی اهیر حسیي هْذیسادُ

تْراى ًیبٍراى پالک138

ٍرک ضبح آضٌبیی ثب طراحی لجبس
 11الی  18ثْوي

5

عصر گفتکَی قلن

ّتل ّوب هطْذ

آقبی اهیر حسیي
هْذیسادُ
سیرٍس غفَریبى فر

96/10/3

96/11/4

اٍلیي دٍرُ طراحی لجبس
 31 ٍ 30فرٍردیي 97

6

خبًِ هذ ضَکبرت

خبًِ هذ ضَکبرت

ضَکب دارائی زادُ

96/12/4

خالقیت در طراحی لجبس
 28 ٍ 21تیر هبُ

7

سیذ علی ظَْریبى

ثبغ هَزُ ٌّر ایراًی

سیذ علی ظَْریبى

97/3/27

دٍرُ آهَزضی ٌّر خط ثر تبرٍ پَد
 17تب  22اردیجْطت

8

هرین السبدات خرم

هَسسِ فبطر

درُ

دٍرُ اهَزضی  5رٍزُ تکٌیک سبثتراکطي کبتیٌگ
 31هرداد تب  2ضْریَر

9

آهَزضگبُ طراحی ٍ دٍخت سحر

ّتل پبرسیبى اًقالة

فبطوِ عسگری

97/1/22

97/2/19

کبرگبُ آهَزضی لجبس ضت ٍ هجلسی
هَسسِ دیجب

10

هَسسِ دیجب

فبطوِ عجبسی

97/3/20

دٍرُ یکرٍزُ آهَزضی خیبطی حرفِ ای
 20تیرهبُ

11

فرضتِ جَام

سرای هحلِ ایراًطْر

فرضتِ جَام

97/4/10

کبرگبُ اهَزضی هبًتَ ّبی تجبری ٍ ضخصی
 30هرداد الی  1ضْریَر

12

هَسسِ في آٍر اهیر کجیر-

ثبثل-آهَزضگبُ ًَتبش

هْذی یکتب

97/4/30

کالس آهَزضی دٍخت لجبس عرٍس لجبس ضت
 31تیرهبُ

13

هَسسِ في آٍر اهیر کجیر-

ضیراز-هجوَعِ پیرسَک

هْذی یکتب

97/4/30

کالس آهَزضی خَش پَضی
29تیرهبُ

14

هَسسِ دًیبی ٌّر تریتب

هَسسِ دًیبی ٌّر تریتب

ثٌْبز تذیي سعیذی

97/4/27

کالس آهَزضی تفکر ثرًذیٌگ در کست ٍ کبر ایراًی
اٍل هرداد

15

زّرا ثبیِ

دٍرُ آهَزضی طراحی پبرچِ ٍ لجبس
 14الی  16ضْریَر

16

هکیِ سبدات اثراّین زادُ

فرهبًیِ،لَاسبًی،آثکَُ ،4جٌت
دثیرستبى ضکَفب،ح196
ّتل پبرسیبى اًقالة

دٍرُ آهَزضی طراحی لجبس هجلسی ٍ عرٍس
 10الی  12ضْریَر

17

سیذ اهیرعوبد السالم اسکَئی

دٍرُ آهَزضی هذ ثبزاریبثی دیجیتبل ٍ ثرًذ سبزی
 2 ٍ 1ضْریَر 97

18
دٍرُ آهَزضی طراحی لجبس

هَسسِ عصر گفتگَی قلن

ّتل پبرسیبى اٍیي

زّرا ثبیِ
هکیِ سبدات اثراّین
زادُ
سیذ اهر عوبد السالم
اسکَئی

هرکس ّوبیص ّبی کتبثخبًِ هلی ایراى سیرٍس غفَریبى فر

97/4/30

97/4/10

1397/5/30

97/5/22

