
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياصحاب  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

غ  رضا محمد یجناب آاق   يالدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اثبت یدزیا دهيفر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يبخشائ  اانيک  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پاکدل هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمحمد پور بهراد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيخالق  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  خوشدل رضای عل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پور داداش یمهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اريدام  لوفري ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يکرمانشاه  يسلطان  يمجتب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ادجويص  نهی سک  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زادهی عل  اکرم سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  فتاح ابوالفضل یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يفتاح  دا يل  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی فغفور نبی ز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13782/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيکسائ  ديسع  ديس  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمحمد غالمرضا یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی ر ی مش  لی اسماع  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ینظر می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نوبهار ری من  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط  «چگونگي ربگزاری کالس اهی آموزشي آنالين آشنایي با »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه  10ساعت بصورت مجازی رد  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 


