
  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يموریت میابراه   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یحانیر میابراه   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یخان یصف میابراه   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ابوالفضل کباري   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   احسان محمدزاده   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   مقدم يریاسما ام   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یرفیاعظم ص   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يدیافسانه ام   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   افسانه محبت پناه   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یالهام پاپ   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یفشارک یالهه غالم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ییآقا ریام   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یگدلیب نیرحسیام   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   اصل يشاهسوار رمحمدیام   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   انیریترانه م   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يخسرو نیحس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یرزاجانیم نیحس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يآباد یباق يشاطر دیحم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یمحمدجهان دیحم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   حمیده جعفریزدي   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   همراه يطهور نیرامت   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يدیرضا ع   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یعالئ هیرق   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   زهرا زنبق   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یزهرا فروتن   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يزهرا محمد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   هفتادر يریزهراام   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   زند یزهرالشن   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   خیمشا نتیز   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یمیابراه هیسم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یاله قل هیسم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   سودابه شیرانی بروجنی   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یسهراب مقدم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   سادات اشکور نیرحسیام دیس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   نتاج یعل نیرحسیام دیس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   سیدمهدي حسینی   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   طاهره اوالدقباد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يسجز یعباس عبدل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ییشفا نیعبدالحس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یاصغر مشرق یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   گانهی انیاکبر شا یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یپورفالحت یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ینیزارع زرد یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يمهور یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یزدانی یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   الندهیگ يجبار رضایعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   قرا يفاطمه اکبر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   مزرعه نو یمیفاطمه حک   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   کوندیفاطمه در   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یفاطمه سلطان   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   فاطمه معارف وند   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یفائزه قدوس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یهفشجان یفتح دهیفرش   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یفروغ کوشک   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   آهنگ بایفر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یآهنگ هفشجان بایفر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   پروانه بایفر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یمحمدنق دونیفر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یخادم دهیفر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   انیمیرح یمجتب   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   انیرضائ یمجتب   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   محبوبه بستان پور   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   محبوبه فناخسرو   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یمحسن آقاحسن   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يدیمحسن شه   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يمحمد احمد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   مهرنیمحمد افش   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   زهیپاک یمحمد پناه   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یزارع نیمحمد حس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   هیمحمد رضا اسحاق   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یحانیمحمد ر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   جمال زادهیمحمد عل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يمحمد مولو   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يدریح یمحمد نق   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یمحمدرضا فتح   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يریغد یمرتض   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   شفا میمر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ایاسدن یمصطف   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یابیآس گانهیمعصومه    د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یعقوبی يمهد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   واعظ دیمهش   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   این يریمهناز نص   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يمهنوش ساالر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یخوراسگان يمحمد الدیم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یفیناشریم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یمک نویم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ندا دهقان   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ییکمکو ینرگس توکل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ینرگس صائب   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يگشمرد نینوش   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یکرم يهاد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ارغند لدای   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یابوالفضل عباس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ياحسان افشار   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   نژاد ياحسان افشار   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ياحمد امداد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ياحمد رضا بغداد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ياعظم محمود   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يمراد ریام   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يبنفشه نور   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   آرا یرانیا دیتوح   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   فر یعادل نیحس   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يمدد یرباب عل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   تراب يرضا عابد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   هیرضا فکور تق   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یفروغ اسری   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   درخش دهیزب   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یعاطفه غفران   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ياصغر جعفر یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   فر يظفر یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   رلزیش يفخار یعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   مجهز یامیق رضایعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   يمدد رضایعل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یفاطمه رحمان   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   پور یفاطمه عل   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یعقوبی دونیفر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   یشالده يزدیا دیمج   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   محمد کوسه لر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   دلربا میمر   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ينوش آباد یسعادت يمهد   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   مایخوش س ثمیم   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:



  

  باسمه تعالی                                                    

                                

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

   ینلیز دیناه   د سرکارخانم/جناب آقايشومیوسیله گواهی با سالم و احترام، بدین        

 ترویجی با عنوان:-در کرسی علمی               

 »   ییآموزان دوره ابتدادانش یاضیدرس ر يریادگیبر  یقیآموزش تلف ریتأث«

دانشگاه فرهنگیان استان قم، مورخ  (ره)اهللا طالقانیزاده که به میزبانی پردیس آیتاهللا مرتضويارائه شده توسط جناب آقاي دکتر سیدحشمت

 اند.شرکت نمودهبرگزار گردیده است، ساعت  2به مدت  23/08/1401

 

 �ید��ی �و�وید��ر 

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

  13/10/1401 تاریخ:

 210/1402/52001 شماره:


