
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ابوطالب ديحم  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياحسان  افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 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  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 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  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياصحاب  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 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  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  فر انين ی ام  عاطفه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اثبت یدزیا دهيفر سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 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  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی باری پور جو بهرام ی کبر  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پاک نظر افطمه سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمحمد پور بهراد یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یریتقد ههی وج  ر خانمسرکا

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده دلخوش يتق  روسی س  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  دستيته  ابوالفضل یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یجعفر نای س  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یآباد نی حس  قهی صد سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  مراد حق وشی دار یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيخالق  يعل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  پور يفالحت  يخاانمان  سوده سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  خوشدل رضای عل  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اريدام  لوفري ن  سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زربخش سام یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 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  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يکرمانشاه  يسلطان  يمجتب  یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یآباد سوسن محسن یجناب آاق

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی صفار محدهث سرکار خانم

از مجموهع دوره اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 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  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 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  «پیشرفته   تدریس روش اهی »  رد کارگاه

گاه هب مدت    اند. داشته گرديد، حضورربگزار   1400 ماه شهریور  17  ساعت بصورت مجازی رد 6آموزش علوم زپشکي دانش



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمجد آباد یعسکر  ني الد حسام یجناب آاق
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زادهی عل  اکرم سرکار خانم
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی غفار یاهد یجناب آاق
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  فتاح ابوالفضل یآاقجناب 
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يفتاح  دا يل  سرکار خانم
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی فغفور نبی ز سرکار خانم
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يسم اق يعل  یجناب آاق
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اقنع پور رضا محمد یجناب آاق
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يکرامت  حسن یجناب آاق
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيکسائ  ديسع  ديس  یب آاقجنا
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمحمد غالمرضا یجناب آاق
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 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی ر ی مش  لی اسماع  یجناب آاق
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      13213/3/1400مه : شماره نا                                                                                                                                            

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ملک فراهد یجناب آاق
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی منصور بنفشه سرکار خانم
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيمنصور افطمه سرکار خانم
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یموسو محبوهب سرکار خانم
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  شجاع ری م  سادات نای م  سرکار خانم
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ارم یانرد می مر سرکار خانم
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ینظر می مر کار خانمسر
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نوبهار ری من  سرکار خانم
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يول  ديسع  یجناب آاق
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 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياصل  يوسف ی  يمجتب  یجناب آاق
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