
 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    هاشمی فاطمه    سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 

             

                                           

 

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0000/ص/009/00/9 شماره:

 01/00/0000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    یاسمن خوش نیت    سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    پردیس عزیزی    سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 01/00/0000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 عارفه دلجو   سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 عارفه بشارت نژاد   سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 بیتا سعید   سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 فائزه اکبرپور   سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 شقایق درفشان   سرکار خانم

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 علی مختاری    جناب آقای

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 سینا سبحانیان    جناب آقای

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 سید امیررضا ساقی    جناب آقای

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 
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 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                       
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                               

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 سعید اسکندری    جناب آقای

 در ، 03/00/0000  خيدر تار سرکار خانم ليال دباشيسخنراني  که با " ینیبال یها طیمهارت کنترل خشم در مح " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 0به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي 

             

                                           

 

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0000/ص/009/00/9 شماره:

 01/00/0000تاريخ: 


