
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ياحسان  افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی ر ی ام  را زه  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 فر انين ی ام  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یمحمد بابا حسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 پاکدل هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 موری ت  پور مای س  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 نی پور حس  مائده سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یمحمد پور بهراد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 داان سی رئ  رهی ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یساجد هی ق ر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یمجد آباد یعسکر  ني الد حسام یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 صدر يعلم  دينو یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : 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  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13216/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ياصل  يوسف ی  يمجتب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که  «ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجویي و هیئت علمي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400شهریورماه   31ساعت بصورت مجازی رد  4توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور

 


