
  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يزدی يابوالفضل اسد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یابوالفضل عباس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ياسرا سادات موسو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يپواز لیاسماع انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یالیدان ياحمد نیحس ریام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمانیپ نیرحسیام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يحداد نیرحسیام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يمشهد دایآ انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یشعبان سایپر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يعلو نهیتهم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یثنا صالح انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 حسن زمانلو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 حمید متولی زاده نائینی انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يمظفر هیراض انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یرسول دربان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 چفته یقاسم حانهیر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يزهرا بهادر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 زهرا حدادزاده انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینیزهرا سادات حس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یزهرا صاحب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يزهرا فوالد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 فخر یداللهیزهرا  انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یزهرامحمدخان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يزهره تقو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 داداش نژاد نبیز انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ییرزایم نبیز انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یشیساجده درو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمزرعه شاه یسارا طالب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمیسارا کر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 پور یتیسارا هدا انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يسامان خسرو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 سعادتمند لیسجاد ا انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یسجاد کارگر شورک انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یسحر قاسم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 خاوه یبیحب دیسع انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يارمحمدی نهیسک انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یوسفی رضایعل دیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ییرزایم يمحمد مهد دیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یچاوش دحسنیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يریزهرا م دهیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 فاطمه کشاورز دهیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمهسا هاشم دهیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 سادات معصوم ماءیش انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یصابره گالب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یدگلیزاده ب يعباس مهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ياسعد یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ياسکندر یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يدیبنو یلیاسماع یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یاصالن یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يمهور یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يباقر رضایعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ينظر رضایعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 لیفاطمه اهللا وک انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 فاطمه برزگر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یفاطمه بهرامشاه انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 نسبیفاطمه تق انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یلیفاطمه سو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یفاطمه شورگشت انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 فاطمه صادقی انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يفاطمه طاهر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 جم یفاطمه فراهان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمیفاطمه کر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 فاطمه مهجور انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يرمحمدیفاطمه م انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یفاطمه هالل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يفائزه احمد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یخدابخش نایمب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمالحسن نایمب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يازین ناساداتیمب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یخانعل نیمت انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 شاد ينوروز نیمت انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يجواد ریمحمد ام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 زهیپاک یمحمد پناه انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 پور نیمحمد حس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یروشن يمحمد هاد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 پور يمحمدانصار انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 کوصحبتین نیمحمدحس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 انیمیمحمدرضا ابراه انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمحمدرضا رستم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یلیاسماعیحاج دیمحمدسع انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمحمود آقائ انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یوسفی هیمرض انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یجونقان يداود میمر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يرقهاریسادات م میمر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ایاسدن یمصطف انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 داریمعصومه ب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ثابت يمحمد نیالد نیمع انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ایاکبرن کایمل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ملیحه جعفري انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 باباجانلو يمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 دنلویپورصمد آ يمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ییرضا يمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ییمحمدآقا يمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یبنده شوق هیمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يمهرانه عابد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يصادق آباد نایم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یقیناحقیم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینرگس آجودان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینرگس زال انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یسادات چاوش سهینف انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یقراسوئ ينگار محمد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ساالراصل هیهان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يبامر اسری انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 زاده نیحس ییحی انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یراه میابراه انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ییبوالفضل روشناا انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يباد انیابوالفضل زمان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 دیجد يابوالفضل محمد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ياحمد امداد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ياحمد رضا رنجبر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یاحمد قدس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یکرباس لیاسماع انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 خواهیالهه اسالم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یرستم نیحس ریام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یگدلیب نیرحسیام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يحداد نیرحسیام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ییایمح نیرحسیام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 آمنه ناصر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يبهناز عسکر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 اهللا دُرزاده بیحب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یآثم نیحس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یبهرام نیحس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یچاوش نیحس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ينور نیحس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 مجرد درضایحم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 اوالد هیراض انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یعتیرحانه شر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یرسول ظهراب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 رضا آمره انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يزدیرضا  انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يامجد حانهیر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يداوود حانهیر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 دهیتاب ایزکر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یزهرا چراغ انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یزهرا رجب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ییزهرا رضا انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يزهرا سادات نادر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یزهرا شرف انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 هیزهرا صفار انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یزهرا فرحان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یزدانی نبیز انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یسارا محسن انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 رنجبر شیستا انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يسجاد جعفر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینیسحر حس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمعصوم دهیسع انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 رعمادیحامد م دیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یچاوش نیحس دیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یدرخشان یعل دیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يموسو یعل دیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یرهاشمیزهره م دهیس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يشهربانو موسو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 انیصبا مدد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یسیطاهره رئ انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یعرفان عباس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 عسل محتجب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 پور یضیاصغر ف یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یتراب یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یقم هیحاج یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یحسن یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یجانیعل یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 انیزدی یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یوسفی یعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یتیهدا رضایعل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینیرحسیفاطمه ام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يفاطمه بهزاد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 فاطمه پاکدامن انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یکاش داهللایفاطمه سادات ام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یفاطمه شاداب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 راد يفاطمه عامر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینجف يفاطمه عسکر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یفرشته آل حلف انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 انیفرشته صباغ انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یسهراب بایفر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 کوثر دست مرد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یکوثر صادق انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یکوثر وحدان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 پور میسل ایمیک انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 سهرابلو الیل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يمائده احمد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 سرلک نایمب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یحانیمجمد ر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 کویمحبوبه پورن انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 پور یلیمحدثه جل انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يدیمحسن شه انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ينوروز نیمحمد ام انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمحمد رضا عرب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 آرا طیمحمد مح انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یوبیا يمحمد مهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینیحس يمحمد مهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 پور یصادق يمحمد مهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يمحمد نورمحمد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمحمدجواد خسروخان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمحمدجواد رحمان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 این ياکبر نیمحمدحس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 فر یمحمدرضا مخلص انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یروشن يمحمدهاد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یمرصاد سلمان انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 رخشا هیمرض انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 دروازه یفیشر میمر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یانیک میمر انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يدولت آباد یمصطف انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 زاده نیمعصومه حس انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یرزائیمفاطمه م انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يدیمنصور وح انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ینیام يمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 برومند يمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 زاده نیحس سیمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 خانه فردا هیمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ياشکذر یدهقان هیمهد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 انییرضا نایم انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ينازگل پورهاد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یگدلینرجس ب انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ينرجس موسو انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 ياکبر يهاد انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 يبامر اسری انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یفروغ اسری انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یگنج اسمنی انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 رنجبر گانهی انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                              

 »باید �ورد �و�ه ��ار ��رد.  ��ر ����ق و �و�ش � ��ه جا � �ورت یک ا�ل � ���و� کار�� «�قام ���م ر��ری(�د ظ�ه ا�عا�ی):                                                                                                                                                                                                                                        

 یقاسم گانهی انم/جناب آقايشود سرکارخوسیله گواهی میبا سالم و احترام، بدین        

 با عنوان: خصصیت-علمی نشستدر                

 »   شناسیروش تدریس مبتنی بر زیبایی«

 2به مدت  07/10/1401دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)طالقانی اهللاکه به میزبانی پردیس آیت نیای ابراهیمیعلارائه شده توسط جناب آقاي دکتر 

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت 

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

گاه ���ن�یان�د� ا�ور �د�س  ما�تان �  �ی دا�ش

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:


