
 

 

 /پ2/آ/967شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

های شیوهکارگاه در  9711026017و شماره دانشجویی  0790020270با کدملی میرابی زاهده / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه گردآوری اطالعات

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

حسین زادهدکتر ادریس   

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/968شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

های شیوهکارگاه در  9711018008و شماره دانشجویی  1310233170با کدملی خدایی زهره / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه گردآوری اطالعات

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

حسین زادهدکتر ادریس   

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/969شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

کارگاه در  9711018026و شماره دانشجویی  1080730687با کدملی آبادی ملک هارونی محدثه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه های گردآوری اطالعاتشیوه

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

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/970شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

های شیوهکارگاه در  9621012010و شماره دانشجویی  2800370602با کدملی زبیری مرضیه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه گردآوری اطالعات

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

حسین زادهدکتر ادریس   

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/971شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

های شیوهکارگاه در  9811018011و شماره دانشجویی  0790086098با کدملی نظر خوش زاهده / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه گردآوری اطالعات

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/972شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

کارگاه در  9611012001و شماره دانشجویی  3201793680با کدملی سوالوهء خانی کوثر / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه های گردآوری اطالعاتشیوه

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

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

حسین زادهدکتر ادریس   

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/973شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

های شیوهکارگاه در  9621012017و شماره دانشجویی  3980337787با کدملی عباسی سارا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه گردآوری اطالعات

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/970شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

کارگاه در  9621012007و شماره دانشجویی  6180202676با کدملی برمکوهی زاده حسن فاطمه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه های گردآوری اطالعاتشیوه

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

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

فرهنگیمعاون آموزش، تحقیقات دانشجویی   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/977شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

های شیوهکارگاه در  9721012010و شماره دانشجویی  0790011172با کدملی شاهمرادی زهرا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه گردآوری اطالعات

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/976شماره

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

های شیوهکارگاه در  9811022021و شماره دانشجویی  0312362161با کدملی مرادبیگی معراج / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2دیپلم پژوهشی سطح  هایاز مجموعه کارگاه گردآوری اطالعات

ه و موفق به کسب نمر داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی

 اند.شده قبولی در این دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

 معاون آموزش، تحقیقات دانشجویی فرهنگی

 

 

حسین زادهدکتر ادریس   

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 


