
  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 یمیابراه یعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یاحتشام محمدرضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یبروجن ياحمد فائزه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  انیجانیاسف زهرا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  ياعتماد احسان شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يافشار نرگس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  مهر نیافش محمد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يجز لیاهللا وک فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يریام محسن شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یبیط يریام محمد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  ییایآس عرفان شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  ياریبخت زهرا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يبرزگر فاطمه سادات شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یبرق فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  پاکدامن فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یپورزارع رضایعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یپورفالحت یعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  انیپوستچ فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  انیتراب مائده شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  نسب یتق فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یتوسل تایآن شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یدهق یتوکل محمد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يجعفر اصغر یعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یجلول رضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 سادات سهینف شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یچراغ نیرحسیام شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یبیحب فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 يحداد نیمحمد حس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 نیحس نگار شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  انیقیحق احمدرضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یقهفرخ انیقیحق احمدرضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  مقدم ایحالج ن کایمل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يدریح نیحس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يدریح فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یکوچ يدریح نیمحدمام شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  خوشنواز فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یشیدرو میرح شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  دلدار محدثه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  ییدوخا مانیپ شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  نیدهاق فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  دهقان محمدرضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یعیرب رضایعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یعیرب رضایعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یرجائ معصومه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  رحمان دوست یعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 رضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یانیآدر ییرضا محمد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یرضائ فاطمه زهرا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یرضائ یمجتب شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یرمضان ثهیحد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یاعتدال یرمضان سارا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  روشمر فضل اهللا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  آق اطاق یحانیر ثهیحد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  زارع فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  زمانلو حسن شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  ينوش آباد یسعادت يمهد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  آرزو یسلطان میمر شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یمانیسل فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یلیسه دیسع شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يریشب دمحمدیس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 یشجاع الدیم شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یشرافت رضایعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یشکارچ یعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یشورگشت فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يدیشه محسن شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یصاحب زهرا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یمیطل مانیا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 یعباس قل محمدرضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یعباس ابوالفضل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یعبدالعل محمدرضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یکمندان يزیعز نیرحسیام شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يعسگر عرفان شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  سعادتلو يعلو نهیتهم شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يمحمدیعل سمانه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يمحمدیعل فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یفاضل اکبر یعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یشاهاندشت یفردوس نینورالد دیس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یقدردان قراملک زهرا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يقصر مائده شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  مجهز یامیق رضایعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 یگرام هیهان شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  گراوند الدیم شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يهفتادر یمحسن يمحمد مهد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یمحمدخان زهرا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 نیمحمدام شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یخوراسگان يمحمد الدیم شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  انیمحمد يمهد شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يمختار دیمهش شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يمرتضو هیهد دهیس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  مردانه اصغر یعل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یمصدق محمدرضا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يمظهر نیحس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يمظهر نیحس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  انیمعصوم سارا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  مقدم نبیز شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یمقدم سهراب شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 اسراسادات شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  ایپو يموسو نیدحسیس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يرجعفریم نرگس سادات شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یرزاجانیم نیحس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 صالح شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يرمحمدیم فاطمه شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يریم زهرا دهیس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يرینظ نیحس شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  یهاشم فاطمه زهرا سادات شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  مقدم یهاشم سما شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 یتیهدا سارا شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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):                                                                                                                                                                                                                                        

  يادگاری ابوالفضل شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

  تخصصی -گواهی شرکت در نشست علمی                              

  »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 شود سرکارخانم/جناب آقايیله گواهی میوسبا سالم و احترام، بدین        

  تخصصی با عنوان:-در نشست علمی               

  »  خیري عبدالجوادهاي معاصر عربی مورد پژوهش: رمان کیدالنسا اثر کاربست فراداستان در رمان«

دانشگاه فرهنگیان استان قم،                             (ره)اهللا طالقانیارائه شده توسط جناب آقاي دکتر محمودرضا توکلی محمدي که به میزبانی پردیس آیت

  اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  11/09/1401مورخ 

  

  �ید��ی �و�وید��ر 

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

  

  27/09/1401 تاریخ:

 210/1383/52001 شماره:


