
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياحسان  افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یاسد مژگان سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياصحاب  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

غ  محمد رضا یجناب آاق   يالدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  امانت ری نص  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یبابامحمد حسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يبخشائ  اانيک  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی باری بهرام پور جو ی کبر  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پاک نظر افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یپور محمد بهراد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيخالق  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اريدام  لوفري ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ردبان محبوهب سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زربخش سام یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی اريز يعباسعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یساجد هی رق  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يسلطان  ستاره انمسرکار خ

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يمان ی سل  محسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یسوسن آباد محسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی صفار محدهث سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یطاهر نی رام  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

لشاه  آان سرکار خانم   يعبدا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یعسگر  محمدرضا یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يفتاح  دا يل  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی فغفور نبی ز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياقسم  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  قدس اصغر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  قهرمانفرد فرحناز سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيکسائ  ديسع  ديس  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یگوهر يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يم ی مق  لهي جم  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ملک فراهد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یموسو محبوهب سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يمحمد خان  ری م  ديمج  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ارم یانرد می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ینظر می مر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نوبهار ری من  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13210/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یيواف يعباسعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای  «(مدرییت و رهبری آموزشيو مباني )اصول مهارت اهی ليدرشیپي»  رد کارگاه

گاه هب مدت   ربگزار    1400 ماه  شهریور   7ساعت بصورت مجازی رد   4هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي دانش

 اند. داشته گرديد، حضور

 


