
  SPSSتحلیل آماری با :  کارگاه

 1400 ماه آذر 23 روز 22 تا 20:  ساعت

 ساعت 2 مدت به

  رسول محمدی آقای دکتر:  مدرس

 اسامی حاضرین : 

 شکیبا موسیوند  .1

 گلسا مدیری .2

 اکرم مرادی  .3

 رسولی پور  .4

 سید محمد جعفری  .5

 قربانیان ابوالفضل .6

 حامدی احسان .7

 گلوی بردبار اعظم .8

 نوری اعظم .9

 جاللی اکرم .10

 افشاری الناز .11

 کدخدایی الهام .12

 کول الهام .13

 نجاراحمدابادی الهه .14

 اکبریان امیرحسین  .15

 غالمی ایوب .16

 قربانی آتوسا .17

 عسگری بهاره .18

 صعصعی پارسا .19



 سپاهی پریا .20

 توکلی تیانا .21

 شادمهری حانیه .22

 افشاری حدیثه .23

 ترابیده سادات خدیجه .24

 فرشید راضیه .25

  زاده حسونی رقیه .26

 مهاجرپور روناک .27

 محسنی سادات زهرا .28

 کامیاب زهرا .29

 لک زهرا .30

 مالشاهی زهرا .31

 خدارحمی زهرا .32

 مراد نیک زهره .33

 پیراللهی زینب .34

 زاده زمانی زینب .35

 شیرزادی زینب .36

 عیدی زینب .37

 کوشکی عابدی سارا .38

 افتخاری ساره .39

 مصطفایی سبحان .40

 زاده آقاصی سجاد .41

 بخت جوان سجاد .42

 سحرصحراگرد .43

 بخیر عاقبت سعید .44

 اشکبوس سمیرا .45

 کرباسی سمیرا .46



 جعفری سمیه .47

 رهام سمیه .48

 زینلی سوگند .49

 زاده ابوالحسن سولماز .50

 قاسمی سعید سید .51

 سجادی علی محمد سید .52

 زاده تقی سیدحسین .53

 اکبرموسوی سیدعلی .54

 موسوی سیدعلی .55

 لنگرودی زاده رئیس سارا سیده .56

 محمدی مدعوی سنا سیده .57

 قنبری فاطمه سیده .58

 سلیمانی شهال .59

 شربیانی شیدا .60

 پور موحدی شیما .61

 ولیزاده شیما .62

 جهانی صدیقه .63

 جهانی ملیحه .64

 عربیان صفورا .65

 کاظمی سادات طاهره .66

 موسوی عارفه .67

 مریدپور عاطفه .68

 ورزقان صادقی علی .69

 بازماندگان غالمرضا .70

 زادگان احمدی فاطمه .71

 آبیل فاطمه .72

 گلوی بردبار فاطمه .73



 جعفرنژاد فاطمه .74

 خردکیش فاطمه .75

 خماری فاطمه .76

 شفیعی فاطمه .77

 منش ضیائی فاطمه .78

 پور قلی فاطمه .79

 خوزانی کریمی فاطمه .80

 خالقدادی فائزه .81

 سپاهی فائزه .82

 طاهرپور فرشاد .83

 گودرزی فرشته .84

 مزینی فرناز .85

 زاده تاکستانی فرنگیس .86

 کول فرهاد .87

 کشفی سادات لیال .88

 پور ثنائی مبینا .89

 صادقی محسن .90

 زارعی محمد .91

 مقدم فتاحی محمد .92

 شفیعی محمدجعفر .93

 رضوانی محمدجواد .94

 محمدسوری .95

 محمدغالمی .96

 شوهانی مریم .97

 صالحی مریم .98

 بازگیری مژگان .99

 هونکزائی معصومه .100



 خلیلی منیژه .101

 کندی تازه زینالی مهدی .102

 شکروی مهدی .103

 مقضی مهدی .104

 امرایی مهدیه .105

 طالبی مهران .106

 دریکوند میالد .107

 حافظی نرجس .108

 راد صفری نرگس .109

 بهاروند نسرین .110

 محمدی نسرین .111

 رشتی نگین .112

 اورژانس هاشمی نگین .113

 حفیظی هانیه .114

 اصل صابری هدیه .115

 یاری علی ویدا .116

 سوری یاسمن .117


