
 

 

 انمه آموزشیگواهی
  6هب مدت   1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی "  جناب آاقی عبدالرحیم بیوژمجد شودمی گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده 
 خواستاریم. 

 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
 6هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " یدیافطمه پورمج سرکار خانم  شودمی گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده 
 خواستاریم. 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

                               9/14002شماره: 
 21/01/1400:خی اتر



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت    6هب مدت    1400ماه    فروردین     16و    11،  7     اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق  رد کارگاه آموزشی "ی  ن ی رنگس حس سرکار خانم    شودمی  گواهی

 اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده
 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

                              9/14002شماره: 
 21/01/1400:خی اتر



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت    6هب مدت    1400ماه    فروردین     16و    11،  7     اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق  رد کارگاه آموزشی "ی  زند  دایآسرکار خانم     شودمی  گواهی

 اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده
 

 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  6هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " بیتا سعید سرکار خانم   شودمی گواهی

 اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده
 

 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
 6هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " یمان ی سل  یمحمداهد جناب آاقی  شودمی گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده 
 خواستاریم. 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
 6هب مدت    1400ماه    فروردین     16و    11،  7     اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق  رد کارگاه آموزشی "  یآبادکیشر  ایروسرکار خانم    شودمی  گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده 
 خواستاریم. 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
  6هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " زهرا علیرضاییسرکار خانم  شودمی گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده 
 خواستاریم. 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
زاله اقردیسرکار خانم    شودمی  گواهی ساعت   6هب مدت    1400ماه    فروردین     16و    11،  7     اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق  رد کارگاه آموزشی "  غ

 اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده
  
 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   6هب مدت    1400ماه    فروردین     16و    11،  7     اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق  رد کارگاه آموزشی "سوگند قنبری  سرکار خانم    شودمی  گواهی

 اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده
 
 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   6هب مدت    1400ماه    فروردین     16و    11،  7     اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق  رد کارگاه آموزشی "  افطمه کاظمی  سرکار خانم    شودمی  گواهی

 اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده
 

 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " اناقی امیرحسین محمودیجناب آ شودمی گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده  6
 خواستاریم. 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
 6هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " اقی محمدرضا میرزادهجناب آ شودمی گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده 
 خواستاریم. 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " جناب آاقی محمدجواد مهدی زاده  شودمی گواهی

اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال ساعت توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده  6
 خواستاریم. 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  6هب مدت  1400ماه  فروردین   16و  11، 7   اهیخ" که رد اتری رپوپوزال نویسی و روش تحقیق رد کارگاه آموزشی " ه نقیبی نجم سرکار خانم  شودمی گواهی

 اند. موفقیت و سربلندی ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم زپشکی سیرجان ربگزار شده است، شرکت نموده
 

 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی دانشکده
 دکتر محموردضا مسعودی

 

                              9/14002شماره:  
 21/01/1400اتریخ:


