
 

 

 /پ2/آ/938شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در  9111018028و شماره دانشجویی  1080330881 با کد ملی آبادی ملک هارونی محدثه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه اخالق در پژوهش های علوم پزشکی کارگاه

و  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین موفق به کسب نمره قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/939شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

اخالق  در کارگاه 9811018011و شماره دانشجویی  0390088098 با کد ملی نظر خوش زاهده / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه در پژوهش های علوم پزشکی

 و موفق به داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی مجازی در دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین کسب نمره قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/900شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

اخالق  در کارگاه 9811012001و شماره دانشجویی  3201193880 با کد ملی سوالوهء خانی کوثر / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه در پژوهش های علوم پزشکی

 و موفق به داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی مجازی در دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین کسب نمره قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/901شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

در  9821012001و شماره دانشجویی  8180202838 با کد ملی برمکوهی زاده حسن فاطمه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه اخالق در پژوهش های علوم پزشکی کارگاه

و  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین موفق به کسب نمره قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/902شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

اخالق در  در کارگاه 9121012010و شماره دانشجویی  0390011132 با کد ملی شاهمرادی زهرا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه پژوهش های علوم پزشکی

مره و موفق به کسب ن داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی در دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/903شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 :شودگواهی میوسیله بدین

اخالق  در کارگاه 9811022021و شماره دانشجویی  0312382181 با کد ملی مرادبیگی معراج / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت  2سطح دیپلم پژوهشی  هایاز مجموعه کارگاه در پژوهش های علوم پزشکی

 و موفق به داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی مجازی در دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده دورهاین کسب نمره قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 


