
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    سلیمجناب  رشته    صادق  پزشکییتفوردانشجوی  آموزشی    های  کارگاه  از  مراقبت"در  پرستاری  های 

ساعت به   3به مدت    1400/ 21/09لغایت    1400/ 14/09ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناها و اتصاالت بیملوله

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    رشته    سلیم  نحسیجناب  پردانشجوی  آموزشی    پزشکی  توشناسیتکنولوژی  کارگاه  های مراقبت"در 

به مدت   1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناها و اتصاالت بیمپرستاری از لوله

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

 اند.گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ها و های پرستاری از لولهمراقبت"در کارگاه آموزشی    ریبهوشدانشجوی رشته    فاطمه شریف نژاد  سرکار خانم 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانمسرک جنا  ار  زهرا  رشته    مشیدیزنین  آموزشی    پرستاری دانشجوی  کارگاه  از  مراقبت"در  پرستاری  های 

ساعت به   3به مدت    1400/ 21/09لغایت    1400/ 14/09ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناها و اتصاالت بیملوله

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ها و های پرستاری از لولهمراقبت "در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    محمدسیا منصوریجناب آقای  

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 

 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    یعتشریپریسا    سرکار خانم  کارگاه  لولهمراقبت"در  از  پرستاری  و  های  ها 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم بحرینی  سرکار  رشته    فاطمه  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  لولهمراقبت"در  از  پرستاری  و  های  ها 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 

 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های پرستاری  مراقبت "در کارگاه آموزشی    حیپرستاری داخلی جرا دانشجوی رشته    آی ناز دفتری  سرکار خانم 

ساعت    3به مدت    09/1400/ 21لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناها و اتصاالت بیماز لوله

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  غالمپور   سرکار  رشته    برازجانیمارال  پزشکییتفور دانشجوی  آموزشی    های  کارگاه  های مراقبت"در 

به مدت   1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناها و اتصاالت بیمپرستاری از لوله

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

 اند.گذرانیده

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    رضاییجناب  رشته    علی  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  لولهمراقبت"در  از  پرستاری  و  های  ها 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

لولهمراقبت"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    فاطمه منصوری  کار خانمسر  از  ها و  های پرستاری 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 

 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ها و  های پرستاری از لولهمراقبت"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    اختر دهقانی منش  سرکار خانم 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 

 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

رشته    ذرشبآمریم    خانم  سرکار  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  لولهمراقبت"در  از  پرستاری  و  های  ها 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ها  های پرستاری از لولهمراقبت"در کارگاه آموزشی  پرستاری  دانشجوی رشته    خاطره امیرزاده فرد  خانم  سرکار 

ساعت به میزبانی   3به مدت    21/09/1400لغایت    1400/ 14/09ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناو اتصاالت بیم

 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/ 37793/6شماره:  



 

 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

حیدری  خانم  سرکار  رشته    فائزه  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  لولهمراقبت"در  از  پرستاری  و  های  ها 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 

 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    منفردیجناب  رشته    محمد  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  لولهمراقبت"در  از  پرستاری  و  های  ها 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    شادمانجناب  امین  رشته    محمد  جراحیپرستاری  دانشجوی  آموزشی    داخلی  کارگاه  های مراقبت"در 

به مدت   1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناها و اتصاالت بیمپرستاری از لوله

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

 اند.گذرانیده

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

   

 

 8/10/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 37793/6شماره:  



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

باللی  خانم  سرکار  رشته    فاطمه  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  لولهمراقبت"در  از  پرستاری  و های  ها 

تاریخ    "رانااتصاالت بیم از  ساعت به میزبانی    3به مدت    1400/ 21/09لغایت    09/1400/ 14ویژه دانشجویان که 

 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/ 37793/6شماره:  



 

 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

های پرستاری از  مراقبت"در کارگاه آموزشی    داخلی جراحی  پرستاریدانشجوی رشته    الهام شاکری  خانم  سرکار 

ساعت به   3به مدت    1400/ 21/09لغایت    1400/ 14/09ویژه دانشجویان که از تاریخ    "راناها و اتصاالت بیملوله

 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/ 37793/6شماره:  


