
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 طالبابو ديحم  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ياحسان  افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یاسد مژگان سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 انياسکندر مهی رح  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ياصحاب  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : 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  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

غ  لوفري ن  سرکار خانم  يالدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 امانت ری نص  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی ر ی ام  زهرا  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 فر انين ی ام  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : 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  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یپور افروز آاق عباس یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یمحمد بابا حسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يبخشائ  اانيک  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 بهراد رای سم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 پاک نظر افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 پاکدل هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یمحمد پور بهراد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 دستيته  ابوالفضل یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یجعفر نای س  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یآباد نی حس  قهی صد سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 انيخالق  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 خوشدل رضای عل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 پور داداش یمهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 اريدام  لوفري ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی داور نی حس  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يدهدشت  رضای عل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يرحمان  تی آ یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يم ی رح  سجاد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 داان سی رئ  رهی ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 زربخش سام یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی اريز عباس یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یساجد هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يکرمانشاه  يسلطان  يمجتب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يسلمان  معصومه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يمان ی سل  محسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يشعبان  اکبر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يشمس  مهی فه  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

قت ونی کتا سرکار خانم  صدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی صفار محدهث سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یيصفا زهرا  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یطاهر نی رام  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

لشاه  آان سرکار خانم  يعبدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یمجد آباد یعسکر  ني الد حسام یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یعسگر  محمدرضا یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 زاده يفتاح  دا يل  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یموحد فخر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی فغفور نبی ز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ياقسم  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 قدس اصغر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 قدس الهه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی قنبر  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 قهرمانفرد فرحناز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يکرامت  حسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 انيکسائ  ديسع  ديس  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 نی مخلص  می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی ر ی مش  لی اسماع  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ی منصور بنفشه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یموسو محبوهب سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ادهزیمهد لهي جم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يمحمد خان  ری م  ديمج  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 رشجاعی م  سادات نای م  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ارم یانرد می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 ینظر می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 نوبهار ری من  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 نی ب  کين  آوا  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يوافئ  يعباسعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 یژناد يول  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 يگ ي ب  اري بی حب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13781/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 11/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

 زاده وسفی  رای سم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي  «اخالق حرفه ای ، اخالق رد آموزش و اخالق رد ژپوهش»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار گرديد،  1400ماه مهر   7ساعت بصورت مجازی رد  6که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته حضور

 


