
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ابوطالب ديحم  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياحسان  افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده یاحمد زهرا  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياردستان  آرش یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یاسد مژگان سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انياسکندر مهی رح  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياصحاب  عاطفه کار خانمسر

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

غ  رضا محمد یجناب آاق   يالدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  امانت ری نص  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یرارجمندی ام  یهد دهيس  کار خانمسر

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 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 و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  آاق عمو شهرزاد سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يبخشائ  اانيک  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  بهراد رای سم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 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 و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نسب يبهرام  مرجان سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یبهمد هی مرض  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نشی ب  می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انينش ی ب  فرحناز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پاک نظر افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پاکدل عباس یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پاکدل هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمحمد پور بهراد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 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 و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  دستيته  ابوالفضل یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  صدر آباد يل ي جل  می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده نی حس  بابک یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيخالق  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  خوشدل رضای عل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پور داداش یمهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اريدام  لوفري ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يدهدشت  رضای عل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يرحمان  تی آ یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يم ی رح  سجاد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  داان سی رئ  رهی ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يخراسان  یزاهد یمهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی اريز عباس یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یساجد هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یيسخا فراهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يکرمانشاه  يسلطان  يمجتب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يسلمان  معصومه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يمان ی سل  محسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يشعبان  اکبر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يشمس  مهی فه  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  صالح الهه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 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 و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یطاهر نی رام  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

لشاه  آان سرکار خانم   يعبدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

رب سماهن سرکار خانم   ع

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

زت  محمد یجناب آاق   ارث يع

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یعسکر  ني الد حسام یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پور یعسکر  طالب یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  صدر يعلم  دينو یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زادهی عل  اکرم سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

زو سادات الي ه س  سرکار خانم   يپناه  عتی شر یغ

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يافطم  ني فر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  فتاح ابوالفضل یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يفتاح  دا يل  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یموحد فخر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی فغفور نبی ز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياقسم  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پور اقنع محمدرضا یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی قنبر  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  قهرمانفرد فرحناز خانمسرکار 

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يکرامت  حسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيکسائ  ديسع  ديس  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمحمد غالمرضا یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انين ی مع  الله لی خل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی منصور بنفشه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یموسو محبوهب سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  مونسان رضا ديحم  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ادهزیمهد لهي جم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يمحمد خان  ری م  ديمج  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ارم یانرد می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ني نجم الد آتوسا سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ینظر می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نوبهار ری من  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يهمام  ستاره سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يگ ي ب  ی اري بی حب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده وسفی  رای سم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      14630/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 24/7/1400                 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 و توسعه آموزش  «مدرییت تغییر»  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته ربگزار گرديد، حضور  1400 مهر ماه   21  ساعت بصورت مجازی رد 2علوم زپشکي دانش

 


