
:بدین وسیله گواهی می شود

نمدیاندکتر معصومه سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

محمديسرکار خانم فیروزه سلطان 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

بهناممهسا دکتر سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

پارسامنشنگین دکتر سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

سرکار خانم سیده الناز موسوي 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

رحیملو جناب آقاي مهران 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

زادهسرکار خانم سودابه مهدي 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

محمديدین جناب آقاي دکتر محمدرضا 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

زرنديمرتضی کرمی جناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

چیتیحسین جناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

جویباريرضا مهدیان جناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

مهدي توکلی زاده جناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

عبدالرحمانینور آي سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

افشارعاکفه احمدي دکتر سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

دهقانیسرکار خانم سپیده 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

جناب آقاي اسماعیل  اکبري

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

احمديسرکار خانم اعظم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

احمديسرکار خانم پریسا 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

آسمانیسرکار خانم ساناز 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

احمديسرکار خانم شقایق 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

گوگانیسرکار خانم ملیسا شاکري 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

سرکار خانم لیال عباسپور حلوائی

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

دولتیسپیده دکتر سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

جعفريستار جناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

صمد قدرتیجناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

آغاجلوسرکار خانم نازیال قره 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

پورایمانی جناب آقاي محمد 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

عزیزخانیلیال خانم سرکار 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

صیادي نژاد جناب آقاي علی 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

ندا جلیلیسرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

جعفريسرکار خانم نسرین 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

پیرسرائیرضا عظیمی جناب آقاي سید 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

بهروز جوهريجناب آقاي دکتر  

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

رضا حسن زاده ماکوییجناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

غفاريسرکار خانم مریم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

محمديسرکار خانم گیتی شاه 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

واعظیسرکار خانم عاطفه 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

عبقريسیدکاظم جناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

فردمهدي موسائی جناب آقاي دکتر 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

قتسمیمرتقی معصومه سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

سقطچیسرکار خانم فرانک 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

مقدمسرکار خانم معصومه 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

میرزاقوامیسرکار خانم پروین 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

دستنائیسرکار خانم زهره ایزدي 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

مقدمسرکار خانم سوسن تلخابی 

به مدت یک روز توسط                                                 1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

عبداللهیجناب آقاي اسماعیل 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

برجیسمیرا سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

احمديناطق جناب آقاي محمدحسن 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

سیما سراوانیدکتر سرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

محمديسرکار خانم شهره شاه 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

نژادرضاسرکار خانم زهرا 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

تقلیلیسرکار خانم فاطمه 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

احمديسرکار خانم مریم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

داودیانسرکار خانم عاطفه 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

جناب آقاي دکتر سعید قنبرزاده

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

دکتر الدن ناصحسرکار خانم 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

جناب آقاي دکتر سیدجمال حسینی

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

قیداريپروین شیري سرکار خانم  

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

زهرا مقنیخانم  سرکار 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

سرکار خانم دکتر مهیا فرصادقی

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

دکتر پرستو راهنوردسرکار خانم  

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 



:بدین وسیله گواهی می شود

لیال رستملوخانم  سرکار 

به مدت یک روز توسط                                                  1400/12/11که در تاریخ « اخالق در نشر آثار پژوهشی» کارگاه در 

.نموده اندرکت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید، ش

آقاي دکتر صمد ندري

فناوري و دبیر کارگروه اخالق در پژوهش معاون تحقیقات و 

خانم دکتر شبنم بزمی

یمدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوري
کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی

3789/19/25: شماره 
1400/12/11:  تاریخ 


