بسمه تعالی

*گزارش کارگاه روش های کاربردی و نوین تناسب اندام (*)2
79/8/03
عنوان کارگاه  :روشهای کاربردی و نوین تناسب اندام ()2
تعداد شرکت کننده  41 :نفر کارکنان دانشگاه
زمان برگزاری کارگاه 79/8/03 :

مدرس  :جناب آقای دکتر محمد فشی ،عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
برگزار کننده :مرکز تربیت بدنی
گزارش مختصر رویداد :

دومین دوره کارگاه آموزشی ورزشی با عنوان "روش های کاربردی و نوین تناسب اندام" برای کارکنان دانشگاه به
میزبانی مرکز تربیت بدنی در سالن آمفیتئاتر دانشکده علوم ورزشی با حضور  41نفر از کارمندان دانشگاه در روز
چهارشنبه مورخ  79/8/03از ساعت  13لغایت  12برگزار گردید.
لیست اسامی کارکنان شرکت کننده
ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

1

سیروس شیخی

دانشکده تربیت بدنی

22

مریم اسکندری

علوم زمین

2

نازنین حقیقی

کتابخانه مرکزی

20

فاطمه خدوی

علوم زمین

0

سوگل بینش پور

کتابخانه مرکزی

24

لیال خسروی

علوم زمین

4

خسرو مهدی پور

کتابخانه مرکزی

22

نسرین جاهدی

علوم ریاضی

2

فرزانه آشتیانی

فناوری های نوین

22

حمیرا خوشدل

علوم ریاضی

2

لیال یاری

کتابخانه مرکزی

29

زهرا نصیرپور

معاونت پژوهشی

9

مجید رجبی

مرکز تربیت بدنی

28

زهرا شیری

آموزش

8

وجیهه حلوایی

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر

27

زهرا بخشعلی

علوم تربیتی

7

سمیه شاهسوند

علوم تربیتی و روانشناسی

03

شهال رضازاده

آموزش کل

13

بهنام ملکی

علوم تربیتی و روانشناسی

01

مریم بهادری

آموزش کل

11

عصمت فراهانی

علوم تربیتی و روانشناسی

02

الهه محمدی ثابت

دانشکده حقوق

12

محمود جواهری

دانشکده معماری و شهرسازی

00

وجیهه موسوی

دانشکده معماری

10

فاطمه زمانی

دانشکده مهندسی و فناوری نوین

04

میترا جعفری

پژوهشکده علوم محیطی

14

مریم مهدوی

دانشکده حقوق

02

لیال موسی نژاد

پژوهشکده علوم محیطی

12

لیال جاهدی

دانشکده حقوق

02

محمدرضا بیات

بسیج کارکنان

12

آذر احمدی

دانشکده حقوق

09

نوید سیفان

بسیج کارکنان

19

مصطفی جعفری

دانشکده شیمی

08

معصومه حیدری

کتابخانه مرکزی

18

ثمینه ریاحی

خوابگاه

07

زهرا جانقربانیان

مرکز مشاوره معاونت فرهنگی

17

رویا فرشباف مقیمی

دانشکده معماری

43

نعمت عبدلی

مدیریت طرح های عمرانی

23

مهدی مقصودی

آموزش کل

41

محمد غالمپور

مرکز تربیت بدنی

21

مجید قرایی

آموزش کل

مرکز تربیت بدنی دانشگاه

مرکز تربیت بدنی دانشگاه

