
 

 

 انمه آموزشیگواهی
  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یزاده طلوع  لی اسماع سرکار خانم سبا  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " زاده طره لی اسمع جناب آاقی امیرحسین  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  2
 خواستاریم. 

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

 

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " اکبرپور جناب آاقی محمد  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  نسب  یاکبرجناب آاقی رضا    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یامام رپیسا سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " امینی ن ی محمد حس جناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " پورجناب آاقی امیرعلی ایل 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت    2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  آخوندی  یمحمد مهدجناب آاقی    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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم بهاره آشنا    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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  جناب آاقی علی آاقبابایی  شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
کام اهنیه سرکار خانم  شودمی گواهی ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یبابلح

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  ن ی نش   هیبادافطمه  سرکار خانم    شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " گانی باانزنین سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم مهشید ربزو اصفهانی  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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ژناد  یبهرام سرکار خانم اهنیه  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

 

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یتمتاج جناب آاقی امیدرضا  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یموری ت مهسا سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخیی دانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یدیجمش رئوفه سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " چواپنافطمه سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ین ی حس یاسمن سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ین ی حس رنگس سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
زت الساداتسرکار خانم  شودمی گواهی  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "حسینی  ع

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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  جناب آاقی مهدی حشمتی  شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زی انمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  افطمه حیاتیسرکار خانم    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " اسما حیدریانسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم فرزاهن خبری  شودمی گواهی

 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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " زهرا خدامیسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " خلیلی ابوالفضلجناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " جناب آاقی محمد دهقانی شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخیی دانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "  ریحاهن ربیعیسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ربیعی ن ی رحس ی ام جناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخیی دانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " سرکار خانم نفیسه رحیمی  شودمی گواهی

 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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخیی دانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " فرانز رنجبر سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  رامش روزدارسرکار خانم    شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین 23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " دلجناب آاقی آرین روی 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ریحانی یرعل ی ام جناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یمهن  یس ی رئ جناب آاقی امیرحسین  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخیی دانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "  زهره زلفیسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " شبنم سالخوردهسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته    2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم سلوه سالمی    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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " بیتا سعیدسرکار خانم  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی " افطمه سعیدسرکار خانم    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " سعیدی ن ی محمد حس جناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین 23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ژناد یسلطان زهرا 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " سلیمانی یمحمداهدجناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم زهرا صمدی  شودمی گواهی

 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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " جناب آاقی جواد عبادی شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخیی دانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " زهره عطاریسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته    2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "جناب آاقی محمد علمدار    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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  مریم علی خیلسرکار خانم    شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " مرضیه علیرضایی 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  افطمه غضنفریسرکار خانم    شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  کهن   یغالمرضائ جناب آاقی عماد    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "  نگین فتحیسرکار خانم  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " افطمه فوالدوندسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
 2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "  حسباقردی  ن ی محمدحس 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  کیمیا اقسمیسرکار خانم    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " فرخنده اقسمیسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " قشقایی ن ی محمد ام جناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم سلوا قشونی    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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "  یقنبرجناب آاقی نیما  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته  2هب مدت   1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یکرم دنیا سرکار خانم  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
 2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "گلسرخی  زهرا الساداتسرکار 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  ییمحمدرضاافطمه  سرکار خانم    شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  یمحمدمهسا  سرکار خانم    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "  یمرادصبا سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  یمهن یمسلم جناب آاقی محمدصالح    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین 23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یمظاهرجناب آاقی صادق  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "امین مقبلی محمد جناب آاقی  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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " مقبلی یمحمد مهدجناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " فرد یمالئ افطمه سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یمنوچهرجناب آاقی مهدی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت    2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  زاده  یمهد  حدیث  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " مهربخش انزنین 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یمومن افطمه سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین 23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " رزادهی م جناب آاقی محمدرضا  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یآبگرم  رزاده ی م جناب آاقی علی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " فر ییرزای م جناب آاقی محمد  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " یانصرمریم سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
گاان نجف زاده  شودمی گواهی ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم ی

 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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ژناد ینجم  حدیث 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  افطمه نگهداریسرکار خانم    شودمی  گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "جناب آاقی اپرسا نمایش  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "جناب آاقی اپرسا نمایی  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی " جناب آاقی دانیال نیری    شودمی  گواهی

 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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ییهالکوافطمه سرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زی انمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی "سرکار خانم زینب همتی  شودمی گواهی

 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

 
 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " پور یواد زهرا 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " ودایی  ن ی رحس ی ام جناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " وردی اقرد اللهجناب آاقی  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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ززیی  شودمی  گواهی ساعت توسط   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  جناب آاقی بهنام ع

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط  2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ ییآشنا رد کارگاه آموزشی " زهرا سمدیسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط کمیته   2هب مدت    1401ماه   فروردین  23    " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "  فرزاهن مکی  سرکار خانم    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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت توسط   2هب مدت  1401ماه  فروردین  23   " که رد اتریخییدانشجو زیانمه اه و جوا ن یی با آ یی آشنا رد کارگاه آموزشی "  ملیحه نصیریسرکار خانم  شودمی گواهی

 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

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:



 

 

 انمه آموزشیگواهی
ساعت   2هب مدت    1401ماه    فروردین   23     " که رد اتریخییدانشجو  زیانمه اه و جوا  ن یی با آ  ییآشنا  رد کارگاه آموزشی "موسوی    اکبر  یدعل یس جناب آاقی    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

 

 

                              11/14011شماره:  
 28/01/1401اتریخ:


