
 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهعلوم تغذیه    دانشجوی رشته  خانم نسترن احمدی  سرکار  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90با کسب نمره شرکت و آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فردمحمدرضا یزدادکتر 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

تشنیزی  سرکار  بهزادی  زهرا  رشته  خانم  عمومی  دانشجوی  کارگاه  بهداشت  مجله  "  آموزشی  در  انتخاب  معیارهای 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  در کارگاه  بهداشت عمومی  دانشجوی رشته  خانم زهره نجفی  سرکار 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای علی جابری جهرمی  تغذیه    دانشجوی رشته  جناب  معتبر"  آموزشی  در کارگاهعلوم  انتخاب مجله   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  بهداشت عمومی  دانشجوی رشته  خانم سارا پارسا  سرکار  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

کریمی  سرکار  فاطمه  سیده  رشته  خانم  عمومی    دانشجوی  کارگاهبهداشت  مجله  "  آموزشی  در  انتخاب  معیارهای 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر" آموزشی در کارگاهبهداشت عمومی  دانشجوی رشته خانم سارا بستانیان سرکار 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

انتخاب مجله  "  آموزشی  در کارگاه  مهندسی بهداشت محیط  دانشجوی رشته   خانم فاطمه حسانی  سرکار  معیارهای 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

کوثر روی دل  سرکار  تغذیه    دانشجوی رشته  خانم  کارگاهعلوم  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  بهداشت عمومی  دانشجوی رشته  فاطمه نجفی کیاخانم    سرکار 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شعبانی  سرکار الله  رشته  خانم  تغذیه  دانشجوی  کارگاه  علوم  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  علوم تغذیه  دانشجوی رشته  محمدنعیم تاتیجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

فرد جهرمی  سرکار  عرفانه شعبانی  تغذیه  دانشجوی رشته  خانم  کارگاه  علوم  مجله  "  آموزشی  در  انتخاب  معیارهای 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره گردید،  و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    تغذیه  دانشجوی رشته  سیدعلیرضا سجادیجناب  معتبر"  آموزشی  در کارگاه  علوم  انتخاب مجله   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  علوم تغذیه  دانشجوی رشته   شاهین دارابیانجناب آقای    ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود: بدین

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  علوم تغذیه  دانشجوی رشته  خانم سهند بهزادی آزاد  سرکار 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100و با کسب نمره  شرکتآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه علوم تغذیه    دانشجوی رشته   محمد ابراهیمیجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زاده  سرکار  تقی  سارا  رشتهفرد    خانم  محیط  دانشجوی  بهداشت  کارگاه  مهندسی  انتخاب  "  آموزشی  در  معیارهای 

معتبر دانشجویان    "مجله  تاریخ  ویژه  از  میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که  مرکز   به 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهعلوم تغذیه    دانشجوی رشته  مهرشاد فرامرزیجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

تغذیه    سرکار  علوم  رشته  دانشجوی  تیمار  نرگس  کارگاه خانم  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود: بدین

زهرودی  فواد  آقای  رشته   جناب  تغذیه  دانشجوی  کارگاه  علوم  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80کسب نمره شرکت و با آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

منفردخانم    سرکار بحرینی  رشته  زهرا  عمومی  دانشجوی  کارگاه  بهداشت  مجله  "  آموزشی   در  انتخاب  معیارهای 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهعلوم تغذیه    دانشجوی رشته  حسین فریدونیجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهعلوم تغذیه    دانشجوی رشته  محمد مهدی خالقیجناب آقای     "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

پور  سرکار  کرم  مریم  رشته   خانم  تغذیه  دانشجوی  کارگاه  علوم  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    انتخاب "  آموزشی  در کارگاه مهندسی بهداشت محیط    دانشجوی رشته  محمد صابر دیرنیکجناب  معیارهای 

معتبر دانشجویان    "مجله  تاریخ  ویژه  از  میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که  مرکز   به 

 اند.ذرانیدهاین دوره را با موفقیت گ 80شرکت و با کسب نمره مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود: بدین

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  علوم تغذیه  دانشجوی رشته  سرکار خانم زهرا سعادتی خواه

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90و با کسب نمره شرکت آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود: بدین

معیارهای انتخاب  "  آموزشی  در کارگاه  مهندسی بهداشت محیط  دانشجوی رشته  مصطفی فرجی سامانیجناب آقای   

معتبر دانشجویان    "مجله  تاریخ  ویژه  از  میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که  مرکز   به 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره ید، مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گرد

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زاده  علی  پرنا  خانم  رشته   سرکار  تغذیه  دانشجوی  کارگاه  علوم  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80ت و با کسب نمره شرکآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

معیارهای انتخاب مجله "  آموزشی  در کارگاه  مهندسی بهداشت محیط  دانشجوی رشته   خانم حدیث جعفری  سرکار 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

انتخاب مجله "  آموزشی  در کارگاهخانم زهرا جمهیری دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط    سرکار  معیارهای 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دندانپزشکی  دانشجوی رشتهسرکار خانم صبا حسین زاده   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80با کسب نمره شرکت و آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فردمحمدرضا یزدادکتر 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  سرکار خانم زهرا حاجی باقری فرد 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم دندانپزشکی  اتباعی  نازنین  سرکار  رشته  کارگاه  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90مره شرکت و با کسب نآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانمسر ک  کار  دندانپزشکیرامتی  مریم  رشته  کارگاه  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

قطعی سرکار  ملیکا  دندانپزشکی  خانم  رشته  کارگاه  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  امیر حسین دیزگانیجناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

موسوی  خانم  سرکار زهرا  دندانپزشکی  سیده  کارگاه  دانشجوی رشته  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  سرکار خانم زهرا یوسفی خواه 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  اکبر نعمتیعلی  جناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  حسین فهلیانیجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  ساینا قائدشرف  انمسرکار خ 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    فرجیجناب  امین  دندانپزشکی  محمد  رشته  کارگاه  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  محمد مهدی حیدریجناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  امین اهلل عارفی دوستجناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

انتخاب  "  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکیی  سرکار خانم سیده معصومه رضوی دریاکنار   معیارهای 

معتبر دانشجویان    "مجله  تاریخ  ویژه  از  میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که  مرکز   به 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  مهدی جلوداریجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  سرکار خانم یکتا فرخنده فال 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

میرزایی  پریسا  دندانپزشکی  سرکارخانم  رشته  کارگاه   دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  ن حیدریرتسرکار خانم نس 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  خ خوعلیرضا راسجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

سارا سبحانی  خانم  دندانپزشکی  سرکار  رشته  کارگاه  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  محمد حسین شیخیجناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

فاطمه جعفری  دندانپزشکی  سرکارخانم  کارگاه   دانشجوی رشته  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  محمدرضا جندقیانجناب   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  محمدرضا هوشیارجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    ریح جناب  دندانپزشکی  انیرضا  رشته  کارگاه  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  دانشجوی رشته دندانپزشکی  روح اله نکوئیانجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    شولیجناب  دندانپزشکی  حجت  رشته  کارگاه  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    فردم جناب  جوادی  رشته  حمد  محیط    دانشجوی  و  ایمنی  سالمت،  کارگاهزیست  مدیریت   آموزشی   در 

  ساعت  1به مدت    08/1400/ 30لغایت    08/1400/ 23که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"

میزبانی برگزار گردید،    به  پزشکی  آموزش علوم  توسعه  و  نمره  مرکز مطالعات  با کسب  و  با   80شرکت  را  این دوره 

 اند.موفقیت گذرانیده

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    افشاریجناب  رشته   علی  کارگاه   پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80با کسب نمره شرکت و آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فردمحمدرضا یزدادکتر 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 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  کارگاه   پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهپرستاری    دانشجوی رشته  جواد میرزائی ازندریانیجناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره ، آموزش علوم پزشکی برگزار گردید

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهمامایی    انشجوی رشتهسرکار خانم سیده فاطمه حسینی د

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90و با کسب نمره شرکت آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

اسماعیلی   زهرا  خانم  رشتهسرکار  کارگاه   پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

پور رجب  فرشته  خانم  رشته  سرکار  کارگاه  مامایی  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ابراهیمی زهرا  خانم  رشته  سرکار  کارگاهمامایی    دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

رفیعی  مریم  خانم  رشته  سرکار  کارگاه  پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود: بدین

آقای    رضائیجناب  رشته  امیرعلی  کارگاه   پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90سب نمره شرکت و با کآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

حیدری  فائزه  خانم  رشته   سرکار  کارگاه  پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90ا کسب نمره شرکت و بآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

فاطمه طهماسبی رشته  سرکار خانم  کارگاه  پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90با کسب نمره شرکت و آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شاکرمی الهام  خانم  رشته  سرکار  جراحی    پرستاری  دانشجوی  کارگاهداخلی  مجله  "  آموزشی  در  انتخاب  معیارهای 

مرکز مطالعات   به میزبانی  ساعت  1به مدت    1400/ 30/08لغایت    1400/ 23/08که از تاریخ  ویژه دانشجویان    "معتبر

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره ید،  و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گرد

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  در کارگاه  پرستاری  دانشجوی رشته  امیر حسین عالی پورجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

اسفندیاری سارا  خانم  رشته  سرکار  کارگاه   پرستاری  دانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود: بدین

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاه  پرستاری  دانشجوی رشته  سرکار خانم مارال غالم پوربرازجانی 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90رکت و با کسب نمره شآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

اسدی چاهگاهی  انتخاب  "  آموزشی  در کارگاه  پزشکی  دانشجوی رشته  سرکار خانم مهدیه  معتبرمعیارهای   "مجله 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100با کسب نمره شرکت و آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فردمحمدرضا یزدادکتر 

 توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهدانشجوی رشته پزشکی    سرکار خانم نادیا پناهی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    08/1400/ 23که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره پزشکی برگزار گردید،  

 

 فردنخواه دکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    حیدریجناب  پزشکی    آیدین  رشته  کارگاهدانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   صفائیسرکار  پزشکی    زینب  رشته  کارگاهدانشجوی  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    پزشکی  جناب  رشته  دانشجوی  کیانی  کارگاهامیررضا  معتبر"  آموزشی  در  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  در کارگاهمحمد جواد حسینی بیاره دانشجوی رشته پزشکی  جناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    مان کمالی مقدمرآجناب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    شهیدزادهجناب  در دانشجوی    علی  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    مهدیانجناب  علی  دردانشجوی    سید  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

برومندی زهرا  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    امیرمحمد اسماعیلی جناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آبادی  پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم رضوان خرم  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  انتخاب مجله  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

زاده  جعفری  پریا  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ساسان الهام  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

صادقی  فاطمه  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم شیدا پاراد 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    08/1400/ 23که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    علیرضا گلچین فردجناب آقای    ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    محمد حسین راستیجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    بلیانیجناب  پزشکی دردانشجوی    رضا حسنی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

بحرینی رباب  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

جو  رزم  مهسا  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

مومنی  کوثر  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    صادقجناب  رضا  دردانشجوی    حمید  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

رئوفی  رسرکا  ریحانه  دردانشجوی    خانم  پزشکی  معتبر "  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90با کسب نمره شرکت و آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم یلدا حیاتی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    08/1400/ 23که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    سلطانیجناب  دردانشجوی    علیرضا  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

مطهرزاده  زهرا  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    بحرینیجناب  دردانشجوی    وحید  پزشکی  معتبر "  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    موتمنجناب  دردانشجوی    رضا  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

صالح  صدف  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر "  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

فیروزی سارا  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

صالحی  اسما  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم فاطمه باقری حقیقی 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90و با کسب نمره  شرکتآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    ایزدیجناب  رضا  دردانشجوی    امیر  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

راد  زاهدی  فاطمه  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    محمد صادق دشتی زادهجناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90ت و با کسب نمره شرکآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

فرد    زهرا حسینی  خانم  دردانشجوی  سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    عباسیجناب  دردانشجوی    ارتین  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زاده  بهرام  رضوان  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  میرزائی  سرکار  دررشته  دانشجوی    مشانا  معتبر"  آموزشی  کارگاه   پزشکی  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فردیزدادکتر محمدرضا 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    جفاریجناب  دردانشجوی    مهدی  پزشکی  معتبر "  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    احمدیجناب  رضا  دردانشجوی    امیر  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

نیا  فاطمه عظیمی  پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زاده  علی  مریم  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    عزیزیجناب  دردانشجوی    امین  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90ب نمره شرکت و با کسآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    محمد جواد شفیعیجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زیرراهی فاطمه  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

مهرکی مریم  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    مرادیجناب  دردانشجوی    امید  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

که از ویژه دانشجویان    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی در  علیرضا غریبیجناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   به میزبانی  ساعت   1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90 شرکت و با کسب نمرهبرگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زهرا شعبانی نسب پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    بایگانجناب  علی  دردانشجوی    سید  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

امیرپور زینب  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر "  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    قاسمیجناب  دردانشجوی    مهدی  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آبادی فیض  نگار  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای سوری  جناب  دردانشجوی    کیانمهر  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود: بدین

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    امیر حسین ساالریجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80کسب نمره شرکت و با آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

نوروزی هفشجانی انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم کیمیا   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

رحیمی  ربابه  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر "  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

جاللیان  عاطفه  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    امیر عباس نیک مهرجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    بارگاهیجناب  دردانشجوی    دانیال  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    نظرآقاجناب  پزشکی دردانشجوی    محمد صابر  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  انتخاب مجله  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ما خانم  رفیعیئسرکار  دردانشجوی    ده  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

بودی  زنده  فاطمه  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    امیر محمد حیدریجناب آقای    ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

کریمی زهرا  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    زمانیجناب  دردانشجوی    محمد  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

پورکوهی فائزه  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سید رضا موسوی حقیقی جناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    امیر حسین غریبیجناب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    رضائیجناب  دردانشجوی    مسعود  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    لهسائیجناب  دردانشجوی    علی  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    پزشکی دردانشجوی    سینا محمد کرمیجناب  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

محمدی  نیلوفر  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم هدیه پرویزی بابادی

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    شمساجناب  دردانشجوی    محمود  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر "  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    امیررضا حاجبی فردجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

قربانی بهینا  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    احمدیجناب  دردانشجوی    محمد  پزشکی  معتبر "  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

فرد  رضائی  نگار  خانم  دردانشجوی    سرکار  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه   رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90با کسب نمره شرکت و آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سرکار خانم سید فاطمه حسینی

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    ابراهیمیجناب  دردانشجوی    علیرضا  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    گشتاسبجناب  دردانشجوی    ابراهیم  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  رشته پزشکی دردانشجوی    سید بنیامین صالحی جناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  پور  هاشم  معتبر"  آموزشی  کارگاه   سجاد  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  کبگانی  معتبر "  آموزشی  کارگاه  یونس  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  گودرزی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  مهدی  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 اه فردنخودکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  قائمی  علی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  سید  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  دشتیانه  معتبر"  آموزشی  کارگاه   علیرضا  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    در  پورفراغه  مهدی درویشجناب  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  دانشجوی رشته  مجله  انتخاب   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه دانشجویان   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  نامیر دانشجوی رشته پزشکی در  مریمسرکار خانم   

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    08/1400/ 23که از تاریخ  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره پزشکی برگزار گردید،  

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

م  مهسا  خانم  در  طوریو سرکار  پزشکی  رشته  معتبر"  آموزشی  کارگاه  دانشجوی  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

در  پزشکی  رشته  دانشجوی  رحمانی  زینب  خانم  معتبر"  آموزشی  کارگاه  سرکار  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه   "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  امیرحسین عباس زاده دانشجوی رشته پزشکی درجناب آقای   

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  خلیجی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  محمد  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  تشکری  معتبر"  آموزشی  کارگاه  ابوالفضل  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

 "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  سید محمد حسین حسینی دانشجوی رشته پزشکی در جناب آقای   

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

در  پزشکی  رشته  دانشجوی  احمدی  هلن  خانم  معتبر "  آموزشی  کارگاه   سرکار  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ارشدی فاطمه  خانم  در  سرکار  پزشکی  رشته  معتبر "  آموزشی  کارگاه   دانشجوی  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

در  پزشکی  رشته  دانشجوی  کلیدی  فاطمه  خانم  معتبر "  آموزشی  کارگاه   سرکار  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه    "معیارهای انتخاب مجله معتبر"  آموزشی  کارگاه  سرکار خانم شیما کریمی صالحی دانشجوی رشته پزشکی در 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  زارعی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  ایمان  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

در  پزشکی  رشته  دانشجوی  رجبی  فاطمه  خانم  معتبر "  آموزشی  کارگاه   سرکار  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  بهمیاری  معتبر"  آموزشی  کارگاه  محمد  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

پزشکی در  امام حسنی دانشجوی رشته  نیلوفر  معتبر"  آموزشی  کارگاه  سرکار خانم  انتخاب مجله  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  امیری  معتبر "  آموزشی  کارگاه   امیدرضا  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

در پزشکی  رشته  دانشجوی  الهی  فاطمه  خانم  معتبر"  آموزشی  کارگاه  سرکار  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  کیانی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  مصطفی  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 واه فردنخدکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    آبادیجناب  در  امیر حسین خرم  پزشکی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  دانشجوی رشته  مجله  انتخاب   "معیارهای 

مرکز مطالعات و توسعه   به میزبانی  ساعت  1به مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که از تاریخ  ویژه دانشجویان  

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

مهاجر فاطمه  خانم  در  سرکار  پزشکی  رشته  معتبر"  آموزشی  کارگاه  دانشجوی  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  ارشدی  معتبر"  آموزشی  کارگاه  محمدرضا  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 80شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

آقای    در جناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  آزادمهر  معتبر"  آموزشی  کارگاه  علی  مجله  انتخاب  ویژه    "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    درجناب  پزشکی  رشته  دانشجوی  قاسمی  معتبر "  آموزشی  کارگاه   حامد  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

در  پزشکی  رشته  دانشجوی  بودی  زنده  طوبی  خانم  معتبر"  آموزشی  کارگاه  سرکار  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

رفیعی مرجان  خانم  در  سرکار  پزشکی  رشته  معتبر "  آموزشی  کارگاه   دانشجوی  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 100شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

رفتار خوش  زهرا  خانم  در  سرکار  پزشکی  رشته  معتبر"  آموزشی  کارگاه  دانشجوی  مجله  انتخاب  ویژه   "معیارهای 

تاریخ  دانشجویان   از  مدت    30/08/1400لغایت    23/08/1400که  میزبانی  ساعت   1به  توسعه    به  و  مطالعات  مرکز 

 اند.این دوره را با موفقیت گذرانیده 90شرکت و با کسب نمره آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 نخواه فرددکتر محمدرضا یزدا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 01/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 31763/6شماره:  
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