
 

 

 /پ2/آ/902  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در تمامی  9021212009و شماره دانشجویی   0023000200با کد ملی بابا حسین علیرضا سید / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش) کمیته تحقیقات دانشجویی 2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

اتی آمار مقدم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، نگاری و نرم افزارهای مربوطمرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  بهداشتی درمانی و خدمات که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSو آشنایی با نرم افزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکتگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/903  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

ر کارگاه آموزشیگواهی شرکت د  

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212013و شماره دانشجویی   0090331001با کد ملی شفیقی شقایق / سرکار خانمجناب آقای 
افزارهای نگاری و نرمعمرج، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افآمار مقدماتی و آشنایی با نرم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، مربوط

SPSS) رکتشرگزار گردید، ساوه جهت دانشجویان ب و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/902  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212022و شماره دانشجویی   0020923309با کد ملی یزدانی فاطمه / سرکار خانمجناب آقای 
افزارهای نگاری و نرممرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افآمار مقدماتی و آشنایی با نرم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، مربوط

SPSS) رکتشساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 

 اند.ها شدهسب نمره قبولی در این دورهو موفق به ک داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/900  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در تمامی  9021212012و شماره دانشجویی   0021932221با کد ملی کیوج کرانهش نرگس / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

اتی آمار مقدم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیاهدهمطالعات مش، های گردآوری اطالعاتشیوه، نگاری و نرم افزارهای مربوطمرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSو آشنایی با نرم افزار 

 اند.هها شدو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکتگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/900  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021213021شماره دانشجویی و   0022023200با کد ملی ابراهیمی نرگس / سرکار خانمجناب آقای 
افزارهای نگاری و نرممرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش) کمیته تحقیقات دانشجویی 2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افآمار مقدماتی و آشنایی با نرم، لعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتیمطا، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، مربوط

SPSS) رکتشساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

عاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگیم  

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/900  شماره:

   01/12/1399       : اریخت

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

ر تمامی د 9021212003و شماره دانشجویی   0021330302با کد ملی فرا حسینی سادات الهه / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

تی آمار مقدما، سنتیمطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب ، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، افزارهای مربوطنگاری و نرممرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSافزار و آشنایی با نرم

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکتگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

ی فرهنگیمعاون آموزش، تحقیقات دانشجوی  

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/903  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9321210022و شماره دانشجویی   1320103003با کد ملی عباسی سپهر / سرکار خانمجناب آقای 
افزارهای نگاری و نرممرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش) کمیته تحقیقات دانشجویی 2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افآمار مقدماتی و آشنایی با نرم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، مربوط

SPSS) رکتشساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

رست کمیته تحقیقات دانشجوییسرپ  



 

 

 /پ2/آ/909  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9011232030و شماره دانشجویی   0000030020با کد ملی میالدی فاطمه / سرکار خانمجناب آقای 
افزارهای نگاری و نرممرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیژوهشاخالق در پ)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افآمار مقدماتی و آشنایی با نرم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، مربوط

SPSS) رکتشساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی ده علوم پزشکیکه به صورت مجازی در دانشک 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/910  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

ه تعالیبسم  

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212003و شماره دانشجویی   0090130320با کد ملی حیدری نرگس / سرکار خانمجناب آقای 
 یافزارهانگاری و نرممرجع، پروپوزال نویسی ،تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش) کمیته تحقیقات دانشجویی 2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افآمار مقدماتی و آشنایی با نرم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، مربوط

SPSS)  رکتشساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/911  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در تمامی  9011232012و شماره دانشجویی   0090202392با کد ملی خوشبخت فاطمه / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش) کمیته تحقیقات دانشجویی 2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

اتی آمار مقدم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، افزارهای مربوطنگاری و نرم مرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSو آشنایی با نرم افزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته رکتشگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/920  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9011232030و شماره دانشجویی   0090229200با کد ملی مرادیان دینا / سرکار خانمایجناب آق 
افزارهای نگاری و نرممرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افنرم آمار مقدماتی و آشنایی با، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، العاتهای گردآوری اطشیوه، مربوط

SPSS) رکتشساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 

 اند.ها شدهدر این دوره و موفق به کسب نمره قبولی داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/920  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در تمامی  9021212012و شماره دانشجویی   0301233329کد ملی با محمدی شاه ریحانه / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

اتی آمار مقدم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، یای توصیفمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، نگاری و نرم افزارهای مربوطمرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSو آشنایی با نرم افزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکتگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/923  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در تمامی  9021212020ویی و شماره دانشج  1021320001با کد ملی پورادیب شقایق / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

اتی آمار مقدم، علوم پزشکی و طب سنتیمطالعات تاریخ ، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، نگاری و نرم افزارهای مربوطمرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSو آشنایی با نرم افزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکتگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگی معاون آموزش،  

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/929  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212000و شماره دانشجویی   2200220209با کد ملی دودانگه زهرا / سرکار خانمجناب آقای 
افزارهای نگاری و نرممرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

زار افو آشنایی با نرمآمار مقدماتی ، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، مربوط

SPSS) رکتشساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

ریس حسین زادهدکتر اد  

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/930  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در تمامی  9021212002و شماره دانشجویی   0302331020با کد ملی باقری سادات بهجت / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)ت دانشجویی کمیته تحقیقا 2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

اتی آمار مقدم، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، نگاری و نرم افزارهای مربوطمرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  و خدمات بهداشتی درمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکیکه  (SPSSو آشنایی با نرم افزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکتگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

یقات دانشجوییسرپرست کمیته تحق  



 

 

 /پ2/آ/931  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9011212003و شماره دانشجویی   0120020100با کد ملی بیرانوند فاطمه / سرکار خانمجناب آقای 
نگاری و نرم مرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، وم پزشکیهای علاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم ، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، افزارهای مربوط

ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی کیکه به صورت مجازی در دانشکده علوم پزش (SPSSافزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکت
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/932  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

اهی شرکت در کارگاه آموزشیگو  

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212002و شماره دانشجویی   3320122219با کد ملی تیموری شیما / سرکار خانمجناب آقای 
نگاری و نرم مرجع، نویسیپروپوزال ، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم ، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، افزارهای مربوط

انشجویان برگزار گردید، ساوه جهت د و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSافزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکت
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/933  ره:شما

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میه وسیلبدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212020و شماره دانشجویی   0021093201با کد ملی مردانه نیلوفر / سرکار خانمجناب آقای 
نگاری و نرم مرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم ، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، ربوطافزارهای م

ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSافزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکت
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/932  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212010و شماره دانشجویی   0010000023با کد ملی عزیزی زینب خانم/ سرکار جناب آقای 
نگاری و نرم مرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم ، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیات مشاهدهمطالع، های گردآوری اطالعاتشیوه، افزارهای مربوط

ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSافزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکت
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/930  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212003و شماره دانشجویی   0010202009با کد ملی بداغی محدثه / سرکار خانمجناب آقای 
نگاری و نرم مرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم ، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، افزارهای مربوط

ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSافزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکت
 

 

یدکتر حمیدرضا کوهستان  

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/930  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

تمامی  در 9021212013و شماره دانشجویی   0301031123با کد ملی شهریاری محمدحسین / سرکار خانمجناب آقای 
، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایکارگاه

اتی آمار مقدم، نتیمطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب س، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، نگاری و نرم افزارهای مربوطمرجع

ساوه جهت دانشجویان برگزار  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSو آشنایی با نرم افزار 

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکتگردید، 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

فرهنگی معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی  

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/930  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

 هایدر تمامی کارگاه 9021212022و شماره دانشجویی   0090300132با کد ملی نادری ناهید / سرکار خانمجناب آقای 
نگاری و نرم مرجع، پروپوزال نویسی، تخمین حجم نمونه، های علوم پزشکیاخالق در پژوهش)کمیته تحقیقات دانشجویی  2دیپلم پژوهشی سطح 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم ، مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی، مطالعات تجربی، ای توصیفیمطالعات مشاهده، های گردآوری اطالعاتشیوه، افزارهای مربوط

ساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی (SPSSزار اف

 اند.ها شدهو موفق به کسب نمره قبولی در این دوره داشته شرکت
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

رست کمیته تحقیقات دانشجوییسرپ  

 


