
 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

که در تاریخ ویژه دانشجویان  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی "در کارگاه   مهستی گنجو  سرکار خانم

 12به مدت  به عنوان مدرسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به میزبانی مرکز مطالعات و توس 8/11/1311

 ساعت حضور داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07شماره: 

 



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

 

 گواهی می شود: بدین وسیله

 8/11/1311ویژه دانشجویان که در تاریخ  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی "در کارگاه  رضا باغبانی  جناب آقای 

ساعت حضور  12به مدت  به عنوان مدرسبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز 

 

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07شماره: 

 



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 8/11/1311ویژه دانشجویان که در تاریخ  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی "در کارگاه  رضا نعمتی  جناب آقای  

ساعت حضور  12به مدت  به عنوان مدرسبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07شماره: 

 



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که در تاریخ  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی "در کارگاه   سید محمدجواد رضوی  جناب آقای

 12به مدت  به عنوان مدرسبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  8/11/1311

 اشته اند.ساعت حضور د

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07شماره: 

 



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که در تاریخ  "0202وی و مغزی احیای قلبی ری"در کارگاه  الهام امیر بندی  سرکار خانم 

 12به مدت  به عنوان مدرسبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  8/11/1311

 ساعت حضور داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07شماره: 

 


