
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    مفردجناب  جوادی  رشته    محمد  سالمتدانشجوی  و ،مدیریت  زیست ایمنی  کارگاه در    (HSE)  محیط 

اطالع"آموزشی   جستجومهارت  ابزارهای  با  آشنایی  و  تاریخ    "یابی  از  که  دانشجویان  لغایت   1400/ 05/10ویژه 

ساعت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و   3به مدت    1400/ 12/10

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    مالکیجناب  رشته    رضا  سالمتدانشجوی  و ،مدیریت  زیست ایمنی  آموزشی   (HSE)  محیط  کارگاه  در 

  12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که از تاریخ    "یابی و آشنایی با ابزارهای جستجومهارت اطالع"

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

 اند.موفقیت گذرانیده
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    نکوئیانجناب  اله  رشته    روح  آموزشی    دندانپزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع "در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    دندانپزشکیدانشجوی رشته    رضا ریحانیجناب آقای   

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    دلسرکار  روی  رشته    کوثر  تغذیه  دانشجوی  آموزشی  علوم  کارگاه  اطالع "در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    علوم تغذیه دانشجوی رشته    مهدی خالقی محمد  جناب آقای   

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    پزشکیدانشجوی رشته    صادق سلیمجناب  آموزشی    فوریتهای  با مهارت اطالع"در کارگاه  و آشنایی  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    رسانی پزشکیکتابداری و اطالعه  دانشجوی رشت  محدثه دشتیخانم    کارسر 

ساعت    3به مدت    12/10/1400لغایت    10/1400/ 05ویژه دانشجویان که از تاریخ    "و آشنایی با ابزارهای جستجو

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

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    دهیدفردسرکار  رشته    رضیه  اطالعدانشجوی  و  پزشکیکتابداری  آموزشی    رسانی  کارگاه  مهارت "در 

به مدت    12/10/1400لغایت    1400/ 05/10ویژه دانشجویان که از تاریخ    "یابی و آشنایی با ابزارهای جستجواطالع

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

 اند.گذرانیده
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و  مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    تکنولوژی اتاق عملدانشجوی رشته    حسین بوستانی زادهجناب آقای   

ساعت به    3به مدت    1400/ 12/10لغایت    1400/ 05/10ویژه دانشجویان که از تاریخ    "آشنایی با ابزارهای جستجو

 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    تکنولوژی پرتوشناسی دانشجوی رشته    حسین سلیمجناب آقای   

ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    10/1400/ 05ویژه دانشجویان که از تاریخ    "با ابزارهای جستجو

 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

 

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    پریسا شریعتی  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 د.ان 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پرستاری دانشجوی رشته    فاطمه بحرینی  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    جواد میرزائی ازندریانیجناب آقای  

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با  مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    نازنین زهرا جمشیدی  سرکار خانم

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 د.انمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پرستاریدانشجوی رشته    مریم آذرشب  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

فرد  سرکار خانم امیرزاده  آموزشی    پرستاری دانشجوی رشته    خاطره  کارگاه  اطالع"در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای   رضائیجناب  رشته    علی  آموزشی    پرستاری دانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 د.ان 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پرستاری دانشجوی رشته    فاطمه منصوری  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم منصوری  سرکار  زینب  رشته    سیده  آموزشی    ماماییدانشجوی  کارگاه  اطالع "در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آموزشی    پرستاری رواندانشجوی رشته    زهره ضرغامیان  سرکار خانم کارگاه  اطالع"در  با مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکی دانشجوی رشته    مهدی درویش پورفراغه   جناب آقای

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ابادی  جناب آقای با  مهارت اطالع "در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    امیرحسین خرم  یابی و آشنایی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم نیا  سرکار  عظیمی  رشته    فاطمه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای عالی حسینی  جناب  رشته    سامان  آموزشی    پزشکی دانشجوی  کارگاه  اطالع"در  با مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی  پزشکیدانشجوی رشته  نده بودیفاطمه ز سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی   پزشکیدانشجوی رشته  اطمه بهزادی نیاف سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    معصومه اصغرزاده جلودار  سرکار خانم

ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    10/1400/ 05ویژه دانشجویان که از تاریخ    "با ابزارهای جستجو

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    دریسعیده حی  خانم  سرکار

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    رباب بحرینی  سرکار خانم کارگاه  ابزارهای مهارت اطالع"در  با  و آشنایی  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ئیمهدیه فخرا  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ندا دشت پوری   سر کار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای تفنگچی   جناب  رشته    امیرحسین  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  با مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

مهاجر  سرکار خانم آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    محمد اعتمادی  جناب آقای

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    سینیسید محمد علی ح  جناب آقای

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    زهرا محمدی  ار خانمسرک کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای زاده  جناب  علی  رشته    محمدرضا  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع "در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ئزه پورکوهیفا  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه توکلیان  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    محمدرضا ذاکری  جناب آقای

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ارشیا دهقانی  جناب  کارگاه  ابزارهای مهارت اطالع"در  با  و آشنایی  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای ساکی امیرحس  جناب  رشته    پورین  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم رهبر  سرکار  رشته    زهرا  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه سبیتاوی  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای عبدالشاهی  جناب  رشته    امیررضا  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    ریمحمد بهمیا  جناب آقای

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    فاطمه کلیدی  سرکار خانم با  یابی و آشنایی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکی دانشجوی رشته    رضا حسن بلیانی  جناب آقای

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای محمدی  جناب  رشته    رضا  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم رشته    فرناز صادقی  سرکار  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم الهیمفاط   سرکار  رشته    ه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    زادهزهرا مطهر  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    انیمهدی نریم  جناب آقای

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای موتمن  جناب  رشته    رضا  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانمکسر بحرانی  ار  رشته    نگار  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    زهرا برومندی  سرکار خانم با  یابی و آشنایی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم رحیمی  سرکار  رشته    ربابه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    طوبی زنده بودی  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

امیزی  سرکار خانم ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    پور رنب  با  یابی و آشنایی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم فیروزی  سرکار  رشته    سارا  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با  مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    باس زادهامیرحسین ع  جناب آقای

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای م  جناب  نیک  رشته    هرامیرعباس  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  با مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای ساالریسیامیرح  جناب  رشته    ن  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  با  مهارت  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "ابزارهای جستجو از  ساعت به میزبانی   3به مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه دانشجویان که 

 اند.دهمرکز 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

یابی و آشنایی با ابزارهای مهارت اطالع"در کارگاه آموزشی    پزشکیدانشجوی رشته    اطفه جاللیانع  سرکار خانم

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم کریمی  سرکار  رشته    شیما  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 

 

 

 

 

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

نجم  خانم  رسرکا رشته    فاطمه  آموزشی    پزشکیدانشجوی  کارگاه  اطالع"در  ابزارهای مهارت  با  آشنایی  و  یابی 

تاریخ    "جستجو از  که  دانشجویان  مدت    12/10/1400لغایت    05/10/1400ویژه  مرکز    3به  میزبانی  به  ساعت 

 اند.دهمطالعات 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

 1400/ 18/10تاریخ:  

 /دپ 39089/6/18/20شماره:  


