
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی ر ی ام  زهرا  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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 توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 اثبت یدزیا دهیفر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 وند نهی آئ  الي سه  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يشائ بخ  اانيک  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 بهراد رای سم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی باری پور جو بهرام ی کبر  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 پاکدل هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یپورمحمد بهراد یاقجناب آ

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ینوش آباد یریتقد ههی وج  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 زاده دلخوش يتق  روسی س  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یآباد نی حس  قهی صد سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 پور داداش یمهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يرستم  اله روح یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 داان سی رئ  هری ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یساجد هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يشعبان  اکبر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 انيشفائ  منصوره سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يشمس  مهی فه  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

قت ونی کتا سرکار خانم  صدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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 توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يکرامت  حسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 نی مخلص  می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ادهزیمهد لهي جم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يگ ي ب  ی اری بی حب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13215/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 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 توسط مرکز مطالعات  «مهارت اهی ارتباطي با دانشجویان» رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گردید، حضور    1400شهریورماه    29ساعت بصورت مجازی رد  2و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 


