
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    صبا حسین زادهسرکار خانم   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    فردسرکار  باقری  حاجی  رشته    زهرا  آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  ویژه   "بخیه 

تاریخ   از  که  مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400دانشجویان  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  به )دو 

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

 
 

 آزاده عازمیان تر دک

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

از   "بخیه زدن "در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    کرامتیمریم  سرکار خانم    ویژه دانشجویان که 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    سحر اتحادنژادسرکار خانم   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

ویژه دانشجویان   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    سیده زهرا موسویسرکار خانم   

تاریخ   از  به میزبانی مرکز  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400که 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    علی اکبر نعمتیجناب آقای   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از    "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    ساینا قائدشرفسرکار خانم   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که    "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    محمدامین فرجیجناب آقای   

تاریخ   مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400از  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  مرکز )دو  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    دوستاهلل عارفیامینجناب آقای   

تاریخ   از  به میزبانی مرکز  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400که 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از    "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    مهدی جلوداریجناب آقای   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    پریسا میرزاییسرکار خانم   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از    "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    نسترن حیدریسرکار خانم   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    خوعلیرضا راسخ جناب آقای   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

از   "بخیه زدن "در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    سارا سبحانیسرکار خانم    ویژه دانشجویان که 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 گواهی می شود:بدین وسیله 

ویژه دانشجویان   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    محمدحسین شیخیجناب آقای   

تاریخ   از  به میزبانی مرکز  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400که 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    فاطمه جعفریسرکار خانم   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    محمدرضا جندقیانجناب آقای   

تاریخ   از  به میزبانی مرکز  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400که 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    محمدرضا هوشیارجناب آقای   

تاریخ   مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400از  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  مرکز )دو  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    ریحانیجناب  رشته    رضا  آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی رشته    روح اله نکوئیانجناب آقای   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    رشته    حجت شولیجناب  آموزشی  دندانپزشکی  دانشجوی  کارگاه  از   "بخیه زدن"در  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    محمدیسرکار  گل  رشته    نگین  عمل  دانشجوی  اتاق  آموزشی  تکنولوژی  کارگاه  زدن"در  ویژه   "بخیه 

تاریخ   از  که  مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400دانشجویان  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  به )دو 

 .اندمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانیده

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که    "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  تکنولوژی اتاق عمل  دانشجوی رشته    علی خانیجناب آقای   

تاریخ   مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400از  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  مرکز )دو  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پرستاری  دانشجوی رشته    علی افشاریجناب آقای   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

آقای    منفردیجناب  رشته    محمد  آموزشی  پرستاری  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

خانم    شریعتیسرکار  رشته    پریسا  آموزشی  پرستاری  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 گواهی می شود:بدین وسیله 

ویژه دانشجویان   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پرستاری  دانشجوی رشته    جواد میرزائی ازندریانیجناب آقای   

تاریخ   از  به میزبانی مرکز  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400که 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    بحرینیسرکار  رشته    فاطمه  آموزشی  پرستاری  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پرستاری  دانشجوی رشته    مریم آذرشبسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آموزشی  پرستاری  دانشجوی رشته    فاطمه منصوری سرکار خانم    کارگاه  از   "بخیه زدن "در  ویژه دانشجویان که 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

  

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پرستاری  دانشجوی رشته    یئعلی رضاجناب آقای   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    رشته    فروشاکرم گلسرکار  آموزشی  پرستاری  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پرستاری  دانشجوی رشته    نازنین زهرا جمشیدیسرکار خانم   

تاریخ   از  به میزبانی مرکز  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400که 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  مامایی  دانشجوی رشته    فاطمه گلستانیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 زاده عازمیان آدکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ  "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی پرستاری دانشجوی رشته   یوسفیفاطمه سرکار خانم  

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    فاطمه رجبیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

 اند.رانیدهتوسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، شرکت و این دوره را با موفقیت گذ

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    رشته    امیرعباس روستاجناب  آموزشی  پزشکی  دانشجوی  کارگاه  از   "بخیه زدن"در  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    فاطمه زیراهیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

ویژه دانشجویان   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    مهدی درویش پورفراغهجناب آقای   

تاریخ   از  به میزبانی مرکز  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400که 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    زهرا محمدیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    امیرحسین ساالریجناب آقای   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    حسینیجناب  محمدحسین  رشته    سید  آموزشی  پزشکی  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  ویژه    "بخیه 

تاریخ   از  که  مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400دانشجویان  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  به )دو 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که    "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    امیرحسین عباس زادهجناب آقای   

تاریخ   مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400از  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  مرکز )دو  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    رشته    رفتارزهرا خوشسرکار  آموزشی  پزشکی  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقای    ذاکریجناب  آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    محمدرضا  کارگاه  از   "بخیه زدن"در  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زنده سرکار خانم    آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    بودیفاطمه  کارگاه  زدن "در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

الهیسرکار خانم    آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    فاطمه  تاریخ    "بخیه زدن"در کارگاه  از  ویژه دانشجویان که 

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 اده عازمیان آزدکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    برومندیزهرا  سرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    رضا حسنی بلیانیجناب آقای   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    شیما کریمیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

  

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    شیوا مالئیسرکار خانم    کارگاه  تاریخ   "بخیه زدن"در  از  که  دانشجویان  ویژه 

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    مبین هاشمی  جناب آقای 

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 شود:بدین وسیله گواهی می  

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    عاطفه جاللیانسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 گواهی می شود:بدین وسیله 

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    ربابه رحیمیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 وسیله گواهی می شود:بدین 

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    محمد بهمیاریجناب آقای   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

  

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    مهدی نریمانیجناب آقای   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    امیرعباس نیک مهرجناب آقای   

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    سارا فیروزیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که    "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    امیرحسین خرم آبادیجناب آقای   

تاریخ   مدت    19/10/1400لغایت    12/10/1400از  دقیقه(  ساعت    2:30به  سی  و  ساعت  مرکز )دو  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    فاطمه خسرویسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    رباب بحرینیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    فاطمه مهاجرسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم    زنده سرکار  رشته    بودیطوبی  آموزشی  پزشکی  دانشجوی  کارگاه  زدن"در  از   "بخیه  که  دانشجویان  ویژه 

به میزبانی مرکز مطالعات  )دو ساعت و سی دقیقه(  ساعت    2:30به مدت    1400/ 19/10لغایت    12/10/1400تاریخ  

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

 
 

 اده عازمیان آزدکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    مرجان رفیعیسرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 اده عازمیان آزدکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ویژه دانشجویان که از تاریخ   "بخیه زدن"در کارگاه آموزشی  پزشکی  دانشجوی رشته    پوریدشتندا  سرکار خانم   

مدت    1400/ 19/10لغایت    1400/ 12/10 دقیقه(  ساعت    2:30به  و سی  و  )دو ساعت  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 
 

 آزاده عازمیان دکتر 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 20/10/1400تاریخ:  

 /دپ 39532/6/18/20شماره:  


