
 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم  زادن  سركار  رمضان  رشته  ه  رجس  آزمايشگاهيدانشجوي  كارگاه  علوم  زخم"  آموزشي  در  از  ويژه   "مراقبت 
تاريخ  دانشجويان   از  مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه  ميزباني  ساعت  2به  توسعه    به  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

   مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم "  آموزشي  در كارگاه  پرستاريدانشجوي رشته    زهرا اسماعيليسركار خانم   
تاريخ   مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09از  ميزباني  ساعت   2به  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده  35/82شركت و با كسب نمره پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپرستاري  دانشجوي رشته    مريم رفيعي  سركار خانم 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 24/88شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپرستاري  دانشجوي رشته    ليال ميركاني  سركار خانم 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 34/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

زخم"  آموزشي  در كارگاهپرستاري  دانشجوي رشته    دنيا احمدي  سركار خانم  كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت از 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 34/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

  "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاه   داخلي جراحي پرستاري  دانشجوي رشته    محمدامين شادمان  جناب آقاي 
مركز مطالعات و توسعه   به ميزباني  ساعت   2به مدت    14/09/1400لغايت    07/09/1400كه از تاريخ  ويژه دانشجويان  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آقاي  رضائي  جناب  رشته    علي  كارگاهپرستاري  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  دانشجويان    "مراقبت  كه از ويژه 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 23/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي   در كارگاهپرستاري  دانشجوي رشته    فاطمه منصوري  سركار خانم 
تاريخ   مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09از  ميزباني  ساعت   2به  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده  23/88شركت و با كسب نمره پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپرستاري  دانشجوي رشته    محمد كياني بيگدلي  جناب آقاي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به ميزباني  ساعت  2به مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه از تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده  23/88شركت و با كسب نمره پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم  برازجاني  سركار  پور  غالم  رشته    مارال  كارگاهپرستاري  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  ويژه   "مراقبت 
تاريخ  دانشجويان   از  مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه  ميزباني  ساعت  2به  توسعه    به  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 36/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                            
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آقاي  رشته    بزرگيجمشيدي  ناصر  جناب  كارگاهپرستاري  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  ويژه   "مراقبت 
تاريخ  دانشجويان   از  مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه  ميزباني  ساعت  2به  توسعه    به  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 34/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آقاي  سرحدي  جناب  رشته    محمدحسين  كارگاهپزشكي  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  ويژه    "مراقبت 
تاريخ  دانشجويان   از  مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه  ميزباني  ساعت  2به  توسعه    به  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاه  پزشكيدانشجوي رشته    عليرضا رحيمي  جناب آقاي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آقاي  زاده   جناب  عباس  رشته    اميرحسين  كارگاهپزشكي  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  ويژه   "مراقبت 
تاريخ  دانشجويان   از  مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه  ميزباني  ساعت  2به  توسعه    به  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه  ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    محمد صابر نظرآقا  جناب آقاي 
تاريخ   مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09از  ميزباني  ساعت   2به  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده  35/82شركت و با كسب نمره پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم    نوروزي سركار  رشته    هفشجانيكيميا  كارگاهپزشكي  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  ويژه    "مراقبت 
تاريخ  دانشجويان   از  مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه  ميزباني  ساعت  2به  توسعه    به  و  مطالعات  مركز 

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم  فيروزي  سركار  رشته    سارا  كارگاه پزشكي  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  دانشجويان    "مراقبت  كه از  ويژه 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    سپيده يزداني  سركار خانم 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم  الهي  سركار  رشته    فاطمه  كارگاهپزشكي  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  دانشجويان    "مراقبت  از ويژه  كه 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

اكبريسركار خانم    زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    فاطمه  از  كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاه پزشكي  دانشجوي رشته    فاطمه كليدي  سركار خانم 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    فاطمه داوريان  سركار خانم 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                             
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    آبادينگار فيض   سركار خانم 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                            
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاه پزشكي  دانشجوي رشته    زهرا برومنديسركار خانم   
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                            
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و  
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    اهيرفاطمه زيرسركار خانم   
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                            
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و  
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از  ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي   در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    كيانمهر سوري   جناب آقاي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                             
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم  كريمي  سركار  رشته    شيما  كارگاه پزشكي  دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  دانشجويان    "مراقبت  از ويژه  كه 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                                
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    عباس نيك مهرامير  جناب آقاي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به ميزباني  ساعت  2به مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه از تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده  35/82شركت و با كسب نمره پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                            
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  وشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ب
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاهپزشكي  دانشجوي رشته    محمد بهمياري  جناب آقاي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                             
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

 ويژه دانشجويا   "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاه پزشكي  دانشجوي رشته    آبادياميرحسين خرمخانم  سركار   
مركز مطالعات و توسعه    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07كه از تاريخ  ن  جناب آقاي  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  

  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
                                                                      

  

  

  

  

  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



  

 بسمه تعالي 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

زخم"  آموزشي  در كارگاهدانشجوي رشته پزشكي    اميرحسين ساالري  جناب آقاي   ن ويژه دانشجويا   "مراقبت از 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به ميزباني  ساعت  2به مدت    1400/ 14/09لغايت    1400/ 07/09كه از تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده  35/82شركت و با كسب نمره پزشكي برگزار گرديد، 

  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  

  

  

  

  

  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي                                                                                                                             

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آقاي  لهس  جناب  پزشكي    يئاعلي  رشته  كارگاه دانشجوي  زخم"  آموزشي  در  از  دانشجويا  "مراقبت  از   نويژه  كه 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  

  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  
  
  
  

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

كه از ويژه دانشجويان    "مراقبت از زخم"  آموزشي  در كارگاه  پزشكي دانشجوي رشته    عاطفه جالليان  سركار خانم 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  ساعت  2به مدت    14/09/1400لغايت    09/1400/ 07تاريخ  

  اند.اين دوره را با موفقيت گذرانيده 35/82شركت و با كسب نمره برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 16/09/1400تاريخ: 

  /دپ34136/6/18/20شماره: 


