
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    نعمتیجناب  اکبر  رشته    علی  آموزشی    دندانپزشکیدانشجوی  کارگاه  ارزیابی  "در  و  های گرافیتفسیر 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    دندانپزشکیدانشجوی رشته    فاطمه صالحیسرکار خانم   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    جلودارجناب  رشته    یمهدی  آموزشی    دندانپزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  های تفسیر 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.رانیدهه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذب

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    نکوئیانروحجناب  رشته    اله  آموزشی    دندانپزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  های تفسیر 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.و این دوره را با موفقیت گذرانیدهبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    گلشنیجناب  رشته    جمال  محیطدانشجوی  بهداشت  آموزشی    مهندسی  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.موفقیت گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    علوم تغذیهدانشجوی رشته    علی جابری جهرمیجناب آقای   

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

   

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

تفسیر و ارزیابی "در کارگاه آموزشی    مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته    سارا تقی زاده فردسرکار خانم   

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.وفقیت گذرانیدهم 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

های تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    های پزشکیفوریتدانشجوی رشته  صادق سلیم  جناب آقای   

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    افراشتهجناب  رشته    روزبه  پرتوشناسیدانشجوی  آموزشی    تکنولوژی  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.موفقیت گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    شیرازجناب  امیری  رشته    محمد  آموزشی    هوشبریدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  های تفسیر 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.دهبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانی 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

   

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    فردجناب  کاظمیان  رشته    محمد  پرتوشناسیدانشجوی  آموزشی    تکنولوژی  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

گرد  3مدت   برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  با ساعت  را  دوره  این  و  شرکت  ید، 

 اند.موفقیت گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    سلیمجناب  رشته    حسین  پرتوشناسیدانشجوی  آموزشی    تکنولوژی  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.موفقیت گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    توکلیانجناب  رشته    ابوالفضل  آزمایشگاهیدانشجوی  آموزشی    علوم  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.موفقیت گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    بازرگانسرکار  رشته    زهرا  پرتوشناسیدانشجوی  آموزشی    تکنولوژی  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.وفقیت گذرانیدهم 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

آقای    سیامنصوریجناب  رشته    محمد  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  های تفسیر 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

   

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    محمد منفردیجناب  های قفسه تفسیر و 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

   

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ارزیابی "در کارگاه آموزشی    پرستاری داخلی جراحیدانشجوی رشته    منشیاختر دهقانسرکار خانم    تفسیر و 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.موفقیت گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    زهرا اسماعیلیسرکار خانم   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    ماماییدانشجوی رشته    مریم کرامتسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

   

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    شاکرمیسرکار  رشته    الهام  جراحیدانشجوی  داخلی  آموزشی    پرستاری  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

با   3مدت   را  دوره  این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.موفقیت گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه خسرویسرکار خانم    کارگاه  ارزیابی گرافی"در  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    زهرا خوش رفتار سرکار خانم   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    الهام ساسانسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.همرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

حسینی  آقایجناب    محمدحسین  رشته    سید  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  ارزیابی "در  و  تفسیر 

) گرافی  سینه  قفسه  تاریخ    "( Chest X-Rayهای  از  که  دانشجویان  به    1400/ 07/09لغایت    1400/ 30/08ویژه 

د  3مدت   این  و  شرکت  گردید،  برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  با ساعت  را  وره 

 اند.موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    پریا جعفری زادهسرکار خانم   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

   

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه بهزادی نیاسرکار خانم   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    زهرا رهبرسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.همرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ربابه رحیمیسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه زاهدی رادسرکار خانم   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

  

   

 

   

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    محمدیسرکار  ملک  رشته    فاطمه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  های تفسیر 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.هبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    آقانظربرمحمد صاجناب آقای   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    امیرحسین عباس زادهجناب آقای   

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    حامد قاسمیجناب آقای   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.همرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    مهرجناب  نیک  رشته    امیرعباس  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  های تفسیر 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.ن دوره را با موفقیت گذرانیدهبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و ای

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    نجفیجناب  رشته    سیاوش  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    سینا محمد کرمیجناب آقای   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    کیمیا نوروزی هفشجانیسرکار خانم   

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.هبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    رفیعیسرکار  رشته    مرجان  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    امیرپور سرکار  رشته    زینب  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ما کریمیشیسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.همرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه زیرراهیسرکار خانم    کارگاه  ارزیابی گرافی"در  و  های قفسه تفسیر 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.دوره را با موفقیت گذرانیدهمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

خانم    کلیدیسرکار  رشته    فاطمه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

   

 

 

   

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    بارگاهیجناب  رشته    دانیال  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی "در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه رجبیسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.همرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    کیانیجناب  رشته    مصطفی  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.ه را با موفقیت گذرانیدهمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دور

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 گواهی می شود:بدین وسیله 

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    علی آزادمهر  جناب آقای 

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    اکبریسرکار  رشته    فاطمه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

   

 

   

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فردعلی کیامرثیجناب آقای   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.همیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    سارا فیروزیسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.ره را با موفقیت گذرانیدهمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دو

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

های تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    امیرحسین خرم آبادیجناب آقای   

ساعت    3به مدت    09/1400/ 07لغایت    08/1400/ 30ویژه دانشجویان که از تاریخ    "(Chest X-Rayقفسه سینه )

 اند.به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    نگار فیض آبادیسرکار خانم   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    امیرحسین ساالریجناب آقای   

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.همیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

   

 

   

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه الهیسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.ه را با موفقیت گذرانیدهمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دور

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    سوریجناب  رشته    کیانمهر  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    زهره فرارسرکار خانم   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ایمان زارعیجناب آقای   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.همرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    ارشدیسرکار  رشته    فاطمه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  گرافی"در  ارزیابی  و  قفسه تفسیر  های 

( تاریخ    "(Chest X-Rayسینه  از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    08/1400/ 30ویژه  به   3به  ساعت 

 اند.میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    علی لهسائیجناب آقای   

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های قفسه سینه  تفسیر و ارزیابی گرافی "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه زارع  سرکار خانم

(Chest X-Ray)"    تاریخ از  که  دانشجویان  مدت    07/09/1400لغایت    1400/ 30/08ویژه  میزبانی   3به  به  ساعت 

 اند.همرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانید

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37721/6شماره:  


