
 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

اسفاد يجعفر محبوبه سرکار خانم بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزارشگاه علوم پزشكی زنجان دان فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی دبير کارگروه

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

  تاريخ :                        

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

عبادي شيماسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

انشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاند                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  يانتظار محمودزاده نيام ديسجناب آقاي  دبدین وسيله گواهی می شو

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

دآزمون کسب نموده ان در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/0401:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يريم رضايعل ديسجناب آقاي  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاراه علوم پزشكی زنجان دانشگ فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

وه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكیدبير کارگر

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  
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1180/3-3/19  
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14/05/1396  
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14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  ياسدیبن سجادجناب آقاي  بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يمحمد گل ديرسعيامجناب آقاي  ودبدین وسيله گواهی می ش  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  
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14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  
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7 

                                          عالیتبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ياحمد ابوالفضلجناب آقاي  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزارشكی زنجان دانشگاه علوم پز فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

در پژوهش هاي زیست پزشكیدبير کارگروه اخالق 

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  
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14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 ی زیستیشوراي ایمن 
          

يريم فاطمهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  
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14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم                                        

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

   نژاد یوسفی فاطمه مسرکار خان  بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  
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1180/3-3/19  
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14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

10 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يصمد الهام خانم سرکار بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد زاربرگدانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

اي زیست پزشكیدبير کارگروه اخالق در پژوهش ه

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  
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14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یشهرک ییبابا یعل زهرهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

زشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پ                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ینيزم فاطمهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

82/11/4001:   تاریخ  
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1180/3-3/19  
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14/05/1396  
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14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یبن یرزائيم نيحس یعلجناب آقاي  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد زاربرگدانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

زشكیدبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پ

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  
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3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

فر یبیاد سادات ارغوانسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره
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                                          تعالیبسمه 
 

شكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پز                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

جهانپور فاطمهسرکار خانم   بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یغالم نايمبسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یدگر برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

پزشكی دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه
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28/11/4001:   تاریخ  
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1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

17 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ياسد عارفجناب آقاي  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

18 

                                          تعالیبسمه 
 

درمانی استان زنجان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یکشف السادات فاطمهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

19 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

آبرون مائدهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

علی رمضانی دکتر  

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

20 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

   ییرضا سامان جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

يدکتر صمد ندر  

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

21 

                                          تعالیبسمه 
 

ان زنجاندانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی است                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يریحر بهارهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   ریختا  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

22 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يزیعز رضوانهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

ارگاهمدرس ک  

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   يختار  



 

23 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یمیکر عاطفه سرکار خانم بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و قاتتحقي معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

فناوري و  معاون تحقيقات و  

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

24 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و قيقاتتح معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

زاده حسين ریحانهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 اریخت در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

25 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یکوشال نژاد یقاسم نرجسسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

26 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

   يبرخوردار حسن جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و قاتتحقي معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

اوري و معاون تحقيقات و فن  

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

27 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و قيقاتتح معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  يآذر نيحس ريام جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 یختار در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1801/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

28 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ینورصالح نايم سرکار خانم ین وسيله گواهی می شودبد  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

موده اندآزمون کسب ن در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

29 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یفضل نبیزسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزارشگاه علوم پزشكی زنجان دان فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

ر کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكیدبي

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

30 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

انلويپرچ مائدهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

31 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یرضائ نبیز سرکار خانم ی شودبدین وسيله گواهی م  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

32 

                                          یتعالبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يريش قیشقاسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزارجان دانشگاه علوم پزشكی زن فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

پژوهش هاي زیست پزشكیدبير کارگروه اخالق در 

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

33 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 یشوراي ایمنی زیست 
          

ینيام نايرومسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

  تاريخ :                        

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

ی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پزشك                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یمیکر فهعاطسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یزارع روانيس جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

یدبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشك

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/0401:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  قادرزاده رضا جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

کتر صمد ندريد  

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

اره :  شم             

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

درمانی استان زنجان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  مداح نيرحسيام جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  مونآز در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  ياحمد یعل جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

رمضانیدکتر علی   

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  يمحمد فاطمهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

تحقيقات و فناوري و  معاون  

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

ندانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجا                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  آمره يمهد جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

انیامداد وشاينسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

ن کسب نموده اندآزمو در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

42 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یخانيمحمدعل ريام جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تتحقيقا معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

و  معاون تحقيقات و فناوري  

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

43 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و قاتتحقي معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یمالصالح نيرحسيام جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 ریختا در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

44 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

   یپاسبان مسعود جناب آقاي دین وسيله گواهی می شودب

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

نموده اند آزمون کسب در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

82/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

45 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ياسد فرشتهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

بير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكید

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  
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14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

46 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   يفناور و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یقیصد یمجتب جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  
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14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  
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                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

رادپور بهارهسرکار خانم  ی شودبدین وسيله گواهی م  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

48 

                                          الیتعبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يعبدالمحمد مهنازسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزارپزشكی زنجان دانشگاه علوم  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

ر پژوهش هاي زیست پزشكیدبير کارگروه اخالق د

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

49 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 منی زیستیشوراي ای 
          

یکاظم فاطمهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

50 

                                          تعالیبسمه 
 

وم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه عل                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  يمحمد کيب رحسنيام ايجناب آق بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

51 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ییاسكو بيّط السادات فاطمهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزارپزشكی زنجان  دانشگاه علوم فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

هاي زیست پزشكیدبير کارگروه اخالق در پژوهش 

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

52 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 یمنی زیستیشوراي ا 
          

دوست قدرت ایپرسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

53 

                                          تعالیبسمه 
 

ه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگا                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یکمال سهينفار خانم سرک بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   ریختا  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

54 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یمحرم يمهد جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد اربرگزدانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

ي زیست پزشكیدبير کارگروه اخالق در پژوهش ها

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   يختار  



 

55 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یانبوه كجوين راحلهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

56 

                                          تعالیبسمه 
 

و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پزشكی                                        

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یاسمق محسن جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

57 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

    یليخل سجادجناب آقاي  بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده کتشر د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

58 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  يريجهانگ ساالر جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

صمد ندري دکتر  

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

59 

                                          تعالیبسمه 
 

درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی                                        

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

   جق قلعه یکوه نيحس جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون رد

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1801/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

60 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

   يصدر فاطمهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

علی رمضانیدکتر   

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

61 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

نوتاش دایآ سرکار خانم بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

يدکتر صمد ندر  

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

62 

                                          تعالیبسمه 
 

زنجان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ق نيازيیشقاسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یتسیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

63 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يصابر زهراسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

گاهمدرس کار  

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

64 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

يافسر ساراسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

ناوري و معاون تحقيقات و ف  

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

65 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و اتتحقيق معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ه شاه محمديفاطمسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

  تاريخ :                        

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

66 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یهمتلوئ یحاج يمحمود هیمهدسرکار خانم  وسيله گواهی می شود بدین  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

زمون کسب نموده اندآ در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

67 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

اصل زادهيول آرزوسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و يقاتتحق معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

وري و معاون تحقيقات و فنا  

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/0401:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

68 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و حقيقاتت معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

   ینیينا یمانيسل ليسه جناب آقاي بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

اره :  شم             

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

69 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

ینيمب عاطفهسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

کسب نموده اندآزمون  در را یقبول نمره  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

 

 

 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

70 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

یونجان يزاهد صدفسرکار خانم  بدین وسيله گواهی می شود  

                                                       در 28/11/1400 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  اوريفن و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

  معاون تحقيقات و فناوري و

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  



 

71 

                                          تعالیبسمه 
 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان                                       

   فناوري و تحقيقات معاونت

 شوراي ایمنی زیستی 
          

  یپاسبان مسعودجناب آقاي  بدین وسيله گواهی می شود

                                                       در 28/11/0014 تاریخ در که «یستیز یمنیا»  آزمون در

 و نموده شرکت د،یگرد برگزاردانشگاه علوم پزشكی زنجان  فناوري و تحقيقات معاونت

آزمون کسب نموده اند در را یقبول نمره  

  

 
 

 

 دکتر صمد ندري

 معاون تحقيقات و فناوري و 

دبير کارگروه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشكی

 

 

 

 دکتر علی رمضانی

 مدرس کارگاه

 
 

    

                                            

    3667/25/19: شماره

                                                       

28/11/4001:   تاریخ  

    

    

   

                            

شماره :               

1180/3-3/19  

    

    

  

                            

تاريخ :                          

14/05/1396  

 

    

    

                                            

3/19-1180/3:   شماره  

    

    

                                                      

14/05/1396:   تاريخ  


