
 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  الهه سادات حسینی فراسرکار خانم  

و خدمات  در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  بهداشتی درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  گویا آنیتا سرکار خانم 

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  پردیس زارع پورسرکار خانم  

و خدمات بهداشتی  در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  زهرا شاهمرادیسرکار خانم  

و خدمات بهداشتی  در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  زهره خداییسرکار خانم  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  سپهر عباسیجناب آقای  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  شقایق شفیقیسرکار خانم  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  علی خادمیجناب آقای  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  امینیفاطمه سرکار خانم  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی مجازی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت  11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  پورجهانیفاطمه سرکار خانم  

و خدمات بهداشتی  مجازی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت  11/20/1911کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  فاطمه حسن زاده برمکوهیسرکار خانم  

و خدمات  مجازی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت  11/20/1911پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  بهداشتی درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  میالدیفاطمه سرکار خانم  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی مجازی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت  11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  ییزدانفاطمه سرکار خانم  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی مجازی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت  11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  خانی سوالوهء کوثرسرکار خانم  

و خدمات بهداشتی  در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه محمد مقصودی جناب آقای  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  مرضیه زبیریسرکار خانم  

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی در دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی  11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  ابراهیمینرگس  سرکار خانم 

و خدمات بهداشتی  به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 11/20/1911کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی کمیته  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  نرگس حیدری سرکار خانم 

ساوه  و خدمات بهداشتی درمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 11/20/1911تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت 
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 



 

 

 99/د/2642/44  شماره:

    18/04/1399        : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

دیپلم پژوهشی  1های سطح از مجموعه کارگاه «شیوه مطالعه مقاله علمی»در کارگاه  شکرانه کیوجنرگس  سرکار خانم 

و خدمات بهداشتی  دانشکده علوم پزشکیبه صورت مجازی در  11/20/1911کمیته تحقیقات دانشجویی که در تاریخ 

 .اندداشته شرکت دقیقه 02ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید، به مدت  درمانی
 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 


