
 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 رضا زارع    جناب آقای

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نويسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 4به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غ ستانالردانشکده علوم پزشکي 
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 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 محمدحسین رهگشای    جناب آقای

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نويسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 4به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غ ستانالردانشکده علوم پزشکي 

             

                                           

 

 سركار خانم دكتر كشتکاران                                                                                                                                                              سركار خانم دكتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقیقات و دانشجويي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدير مركز                                        
 

  

 0255/ص/055/05/9 شماره:

 50/50/0255تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 مهدیه ایروانی مقدم    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نویسی مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 فاطمه هاشمی    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نويسی مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 شقایق درفشان    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نویسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 یاسمن خوش نیت    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نویسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 مریم کرمی    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "کنگره ها جهتاصول خالصه نویسی مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 عارفه دلجو    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نويسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 مژگان کاظم اف    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "کنگره ها جهتاصول خالصه نويسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 فاطمه خانیان    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نويسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 بدين وسيله گواهي مي شود 

 پریسا عبادی    سرکار خانم

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نویسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 بدين وسيله گواهي مي شود 

 علیرضا شاهدی    جناب آقای

 در، 42/50/0255  خيدر تار جناب آقای حامد دالمسخنراني  که با  "كنگره ها جهتاصول خالصه نويسي مقاله   "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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