
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  جلوداری  جناب  رشته    مهدی  آموزشی    نپزشکیادنددانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  حیدری   سرکار  رشته    نسترن  آموزشی    نپزشکیادنددانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آ  ظریف  قایجناب  رشته    دجورضا  آموزشی    نپزشکیادنددانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقا  نکوئیانروحی  جناب  رشته    اله  آموزشی    نپزشکیادنددانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  رشته    ارشدینسترن    سرکار  تغذیهدانشجوی  آموزشی    علوم  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه   "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  خالقیمحمد  جناب  رشته    مهدی  آموزشی    تغذیهعلوم  دانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه   "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی  بهداشت عمومیدانشجوی رشته  زهرا بحرینی منفرد سرکار خانم 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان  "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی  علوم تغذیهدانشجوی رشته  وی دلر کوثر  سرکار خانم 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "های ارتباطیمهارت "در کارگاه آموزشی    مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته    جمال گلشنی  جناب آقای 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   2به مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400ویژه دانشجویان که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  دشتی  سرکار  رشته    محدثه  اطالعدانشجوی  و  پزشکتابداری  آموزشی    کیرسانی  کارگاه  های مهارت"در 

تاریخ    "ارتباطی از  که  دانشجویان  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400ویژه  مرکز    2به  میزبانی  به  ساعت 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    ری پرستادانشجوی رشته    پریسا شریعتی  سرکار خانم 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    مریم آذرشب  سرکار خانم 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  فرد  سرکار  امیرزاده  رشته    خاطره  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه   "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  زهرا جمشیدی  سرکار  رشته    نازنین  آموزشی    پرستاریدانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  دهقانی  سرکار  رشته    منشاختر  جرادانشجوی  داخلی  آموزشی    حی پرستاری  کارگاه  های  مهارت"در 

تاریخ    "ارتباطی از  که  دانشجویان  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400ویژه  مرکز    2به  میزبانی  به  ساعت 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    ئزه حیدریاف  سرکار خانم 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان  "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی   پرستاریدانشجوی رشته   فاطمه منصوری سرکار خانم 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    یئعلی رضا   جناب آقای 

تاریخ   مدت    1400/ 28/09لغایت    09/1400/ 21از  علوم    2به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  شادمان  جناب  رشته    محمدامین  جراحیدانشجوی  داخلی  آموزشی    پرستاری  کارگاه  های  مهارت"در 

تاریخ    "ارتباطی از  که  دانشجویان  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400ویژه  مرکز    2به  میزبانی  به  ساعت 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "های ارتباطیمهارت "در کارگاه آموزشی    پرستاری داخلی جراحیدانشجوی رشته    میرالهام شاک  سرکار خانم 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   2به مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400ویژه دانشجویان که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  خرم    جناب  رشته    آبادیامیرحسین  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  بودی  سرکار  زنده  رشته    فاطمه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه   "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    هرا برومندیز  سرکار خانم  ویژه دانشجویان   "های 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ربابه رحیمی  سرکار خانم 

تاریخ   مدت    1400/ 28/09لغایت    09/1400/ 21از  علوم    2به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  رشته    عبدالشاهیامیررضا    جناب  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  زادهامیرحسین    جناب  رشته    عباس  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه    "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    سید محمدسحین حسینی  جناب آقای 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که    "های ارتباطیمهارت "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    سارا فیروزی  خانم  ارکسر 

تاریخ   مدت    1400/ 28/09لغایت    09/1400/ 21از  علوم    2به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    عاطفه جاللیان  خانم  سرکار 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که    "های ارتباطیمهارت "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    شیما کریمی  سرکار خانم 

تاریخ   مدت    1400/ 28/09لغایت    09/1400/ 21از  علوم    2به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان    "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    طوبی زنده بودی  نمسرکار خا 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  نیک  جناب  رشته    مهرامیرعباس  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  ارتباطیمهارت"در  ویژه   "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از    "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    هیالفاطمه    کار خانمسر 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   2به مدت    1400/ 28/09لغایت    21/09/1400تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهبرگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    مهدی نریمانی  جناب آقای  ویژه دانشجویان   "های 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    زینب امیرپور  سرکار خانم 

تاریخ   مدت    1400/ 28/09لغایت    09/1400/ 21از  علوم    2به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "های ارتباطیمهارت "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    علی غالمی  جناب آقای 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   2به مدت    1400/ 28/09لغایت    21/09/1400تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهبرگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از    "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    د مرادیامی  جناب آقای 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   2به مدت    1400/ 28/09لغایت    21/09/1400تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهبرگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای  پورفراغه   جناب  درویش  آموزشی    پزشکی دانشجوی رشته    مهدی  کارگاه  ارتباطی مهارت"در  ویژه   "های 

تاریخ   از  که  مدت    28/09/1400لغایت    21/09/1400دانشجویان  توسعه    2به  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که    "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    اجرهفاطمه م   سرکار خانم 

تاریخ   مدت    1400/ 28/09لغایت    09/1400/ 21از  علوم    2به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به  ساعت 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    مرجان رفیعی  سرکار خانم  ویژه دانشجویان   "های 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "های ارتباطیمهارت"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    آیدین حیدری  جناب آقای 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    2به مدت    1400/ 28/09لغایت    1400/ 21/09که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهپزشکی برگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "های ارتباطیمهارت "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    رضا موتمن  جناب آقای 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   2به مدت    1400/ 28/09لغایت    21/09/1400تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیدهبرگزار گردید، شرکت و 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 11/10/1400تاریخ:  

 /دپ37996/6/18/20شماره:  


