
 

 

 /پ2/آ/983  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

مطالعات کارگاه در  9111226011و شماره دانشجویی 6180202616 با کد ملی محسنی زهرا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهتجربی 

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/982  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

مطالعات کارگاه در  9111218008و شماره دانشجویی 1310233110 با کد ملی خدایی زهره / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهتجربی 

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/981  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

مطالعات کارگاه در  9621212010و شماره دانشجویی 2820310602 با کد ملی زبیری مرضیه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهتجربی 

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/986  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

کارگاه در  9811218011و شماره دانشجویی 0190286098 با کد ملی نظر خوش زاهده / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهمطالعات تجربی 

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

 اند.شده دورهاین قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/981  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

کارگاه در  9611212001و شماره دانشجویی 3221193680 با کد ملی سوالوهء خانی کوثر / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهمطالعات تجربی 

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

 اند.شده دورهاین قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/988  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

مطالعات کارگاه در  9621212011و شماره دانشجویی 3980331181 با کد ملی عباسی سارا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهتجربی 

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/989  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

در  9621212001و شماره دانشجویی 6180202616 با کد ملی برمکوهی زاده حسن فاطمه / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهمطالعات تجربی کارگاه 

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

 اند.شده دورهاین قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/990  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

مطالعات کارگاه در  9121212012و شماره دانشجویی 0190211112 با کد ملی شاهمرادی زهرا / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در دانشکده علوم  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهتجربی 

ین او موفق به کسب نمره قبولی در  داشته شرکتساوه جهت دانشجویان برگزار گردید،  و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 اند.شده دوره
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی



 

 

 /پ2/آ/991  شماره:

   01/12/1399       : تاریخ

 بسمه تعالی

 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 

 :شودگواهی میوسیله بدین

کارگاه در  9811222021و شماره دانشجویی 0312362161 با کد ملی مرادبیگی معراج / سرکار خانمجناب آقای 

کمیته تحقیقات دانشجویی که به صورت مجازی در  2سطح دیپلم پژوهشی  هایکارگاه از مجموعهمطالعات تجربی 

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

 اند.شده دورهاین قبولی در 
 

 

 دکتر حمیدرضا کوهستانی

تحقیقات دانشجویی فرهنگیمعاون آموزش،   

 

 

 دکتر ادریس حسین زاده

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 


