
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ابوطالب ديحم  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یاسد مژگان سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياصحاب  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

راب  ساحره سرکار خانم   انياع

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

غ  محمدرضا یجناب آاق   يالدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  امانت ری نص  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اثبت یدزیا دهيفر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يبخشائ  اانيک  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی باری بهرام پور جو ی کبر  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یبهمد هی مرض  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پاک نظر افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یپور محمد بهراد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یریتقد ههی وج  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  دستيته  ابوالفضل یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياثمن  رضا ديحم  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یجعفر نای س  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  حق مراد وشی دار یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيخالق  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  خوشدل رضای عل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اريدام  لوفري ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ردبان محبوهب سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی ردز کين  يسات  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زربخش سام یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی اريز عباس یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يکرمانشاه  يسلطان  يمجتب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یسوسن آباد محسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی صفار محدهث سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

لشاه  آان سرکار خانم   يعبدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمجد آباد یعسکر  ني حسام الد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی غفار یاهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  فتاح ابوالفضل یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يفتاح  دا يل  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی فغفور نبی ز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياقسم  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی قنبر  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  قهرمانفرد فرحناز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يکرمان  فرزاهن سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيکسائ  ديسع  ديس  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یگوهر يل ع  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمحمد غالمرضا یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمظاهر مژگان سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی منصور بنفشه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یموسو محبوهب سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ارم یانرد می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ني نجم الد آتوسا سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ینظر می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نوبهار ری من  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يول  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده وسفی  رای سم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يوسف ی  بهمن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13211/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اصل يوسف ی  يمجتب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  « روش اهی  تدریس  مقدماتي»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور   1400شهریورماه    10ساعت بصورت مجازی رد   6آموزش علوم زپشکي دانش

 


