
 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته تحقیقات    2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم افطمه آباده    شودمی  گواهی

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

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

 
 

                              10/14002شماره:  
 22/02/1400اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  یم ی احسان ارباه   جناب آاقی    شودمی  گواهی

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "  نسب یرضا اکبر جناب آاقی شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " پور  لی ا یعل  ر ی ام جناب آاقی  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یباربافطمه سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ی بلورد دایوسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "اسدی سرکار خانم شقایق بنی شودمی گواهی

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " وژمجدی ب  می عبد الرح جناب آاقی  شودگواهی می

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

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

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یدیافطمه پورمج سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته تحقیقات    2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  یمهسا رتاب سرکار خانم    شودگواهی می

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

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

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
کاور  سرکار خانم    شودگواهی می ساعت توسط کمیته تحقیقات    2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "افطمه ت

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

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

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "  ی جوز می ارباه جناب آاقی  شودگواهی می

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

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

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "مقدم    یب ی حب  هی راض سرکار خانم    شودگواهی می

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

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

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "ی حسن آباد هیمهدسرکار خانم    شودگواهی می

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

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

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "زاده سرکار خانم سمیرا حسن  شودمی گواهی

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یراور ین ی رنگس حس سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "حمزه ژناد  مای ن  جناب آاقی شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یخدابخش  ایپورجناب آاقی  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " زادهکورث خبریسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1400ماه   اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی " یپور قرائ  یسارا خضرسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " زاده  یبهاره دائ سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یگ ی افطمه رضاب سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " پور ییرضا رضا دیحم جناب آاقی  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "زاده  عی رف  ن ی نگ سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " رنجبر درضایحم جناب آاقی  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته تحقیقات    2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "مهسا زارع  سرکار خانم    شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " ی زند دایآسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته تحقیقات   2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20    " که رد اتریخمقاله   تی و سابم  یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  دیسع   تای ب سرکار خانم    شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "سالجقه  دانزی شود جناب آاقی میگواهی 

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ژناد  یزهرا سلمان سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یمان ی طهورا سل سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  ساردو  یمان ی سل   یمحمداهدجناب آاقی    شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یآباد کیشر ایروسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  ین ی بتول شمس الدسرکار خانم    شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ی طاهره طهماسب سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " ییرضای زهرا عل سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ی مردان ی محسن عل جناب آاقی  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ی رنجس فردائ سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یدون یفر حاهنی رسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
زاله اقردسرکار خانم  شودگواهی می ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یغ

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یفرخنده اقسم سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ی سوگند قنبرسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یافطمه کاظم سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یآرذ دخت گزردازشودسرکار خانم گواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یفرحان محمد جناب آاقی شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یمحمود هی اهن سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  یشهربابک   انیمحمود  ن ی رحس ی ام   جناب آاقی  شودگواهی می

 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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "مرادپور  نای مب سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یمقدس  کای مل سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته تحقیقات    2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  یفرزاهن مک سرکار خانم    شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " ی کران  یسماهن سادات موسوسرکار خانم  شودگواهی می

 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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یافطمه مومن سرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " زاده یجواد مهد دیس  جناب آاقی شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " رزادهی محمدرضا م  جناب آاقی شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یحامد نظر جناب آاقی شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته تحقیقات    2هب مدت    1400ماه    اردیبهشت  20     " که رد اتریخمقاله   تی و سابم   یس ی مقاله نو  رد کارگاه آموزشی "  یب ی نجمه نق سرکار خانم    شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یافطمه نگهدارسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی " یزهرا نمازسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ی افطمه نورمندسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت  1400ماه  اردیبهشت 20   " که رد اتریخمقاله  تی و سابم  یس ی مقاله نو رد کارگاه آموزشی "ی همت  نبی زسرکار خانم  شودگواهی می

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

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

 
 

                              10/14002شماره: 
 22/02/1400اتریخ:

 


