
 بسمه تعالي  
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

دندانپزشكي    رشته  دانشجوي  قناعتي  بابك  آقاي  كارگاهجناب  كوانتوميزيست"  آموزشي  در  اول   شناسي  بخش 
مركز مطالعات    به ميزباني  1400/ 12/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "حياتتاريخچه فيزيك كوانتوم و ارتباط آن با  

  عال داشته اند. ساعت حضور ف 2به مدت و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم  مولكولي    سركار  و  سلولي  شناسي  زيست  رشته  دانشجوي  ستاريان  شناسي  زيست"  آموزشي  كارگاه  درمبينا 
به   08/1400/ 12تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "حياتبخش اول تاريخچه فيزيك كوانتوم و ارتباط آن با    كوانتومي
  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد،  ميزباني

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    علوم پزشكيمدير مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

مولكولي    و  سلولي  شناسي  زيست  رشته  دانشجوي  جوكار  رقيه  خانم  كارگاهسركار  شناسي  زيست"  آموزشي  در 
به   08/1400/ 12تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "حياتبخش اول تاريخچه فيزيك كوانتوم و ارتباط آن با    كوانتومي
  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد،  ميزباني

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

شناسي كوانتومي زيست"  آموزشي  در كارگاهفرد دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  زاده سركار خانم سارا تقي 
با   آن  ارتباط  و  كوانتوم  فيزيك  تاريخچه  اول  دانشجويان    "حياتبخش  ميزباني   12/08/1400تاريخ    دركه  ويژه   به 

  اند.ساعت حضور فعال داشته  2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  گواهي مي شود:بدين وسيله  

خون   رشته  دانشجوي  حياتي  محبوبه  خانم  خون  سركار  بانك  و  آزمايشگاهي  كارگاهشناسي   آموزشي   در 
كوانتوميزيست" با    شناسي  آن  ارتباط  و  كوانتوم  فيزيك  تاريخچه  اول  دانشجويان    "حياتبخش  تاريخ    دركه  ويژه 

ساعت حضور فعال    2به مدت  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد،    به ميزباني  12/08/1400
  داشته اند.

  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

  شناسي كوانتوميزيست"  آموزشي  در كارگاهسركار خانم حديث جعفري دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط   
با   آن  ارتباط  و  كوانتوم  فيزيك  تاريخچه  اول  دانشجويان    "حياتبخش  ميزباني   12/08/1400تاريخ    دركه  ويژه   به 

  ت حضور فعال داشته اند.ساع  2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

اطالع  و  كتابداري  رشته  دانشجوي  سقائي  نرجس  خانم  پزشكي  سركار  كارگاهرساني  شناسي  زيست"  آموزشي  در 
به   08/1400/ 12تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "حياتبخش اول تاريخچه فيزيك كوانتوم و ارتباط آن با    كوانتومي
  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت لوم پزشكي برگزار گرديد، مركز مطالعات و توسعه آموزش ع ميزباني

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

محيط    بهداشت  مهندسي  رشته  دانشجوي  بهرامي  پوريا  آقاي  كارگاهجناب  كوانتومي زيست"  آموزشي  در    شناسي 
با   آن  ارتباط  و  كوانتوم  فيزيك  تاريخچه  اول  دانشجويان    "حياتبخش  ميزباني   12/08/1400تاريخ    دركه  ويژه   به 

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت ار گرديد، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگز

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                   مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 

 

 

 

 

 

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

  شناسي كوانتومي زيست"  آموزشي  در كارگاهسركار خانم زهرا جمهيري دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط   
با   آن  ارتباط  و  كوانتوم  فيزيك  تاريخچه  اول  دانشجويان    "حياتبخش  ميزباني   12/08/1400تاريخ    دركه  ويژه   به 

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم    رشته  خليفه  نسترنسركار  دانشجوي  محيطزاده  بهداشت  كارگاه  مهندسي  شناسي زيست"  آموزشي  در 
به   08/1400/ 12تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "حياتبخش اول تاريخچه فيزيك كوانتوم و ارتباط آن با    كوانتومي
  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد،  ميزباني

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيمدير 

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و  
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

  شناسي كوانتومي زيست"  آموزشي  در كارگاهفرد دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  سركار خانم هانيه سليمي 
با   آن  ارتباط  و  كوانتوم  فيزيك  تاريخچه  اول  دانشجويان    "حياتبخش  ميزباني   12/08/1400تاريخ    دركه  ويژه   به 

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

غالم  سارا  خانم  دندانپزشكي  سركار  رشته  دانشجوي  كارگاهپور  كوانتوميزيست"  آموزشي  در  اول   شناسي  بخش 
مركز مطالعات    به ميزباني  1400/ 12/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "حياتتاريخچه فيزيك كوانتوم و ارتباط آن با  

  ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

بخش   شناسي كوانتوميزيست"  آموزشي  در كارگاه  مهندسي بهداشت محيط سركار خانم غزل زنگنه دانشجوي رشته   
با   آن  ارتباط  و  كوانتوم  فيزيك  تاريخچه  دانشجويان    "حياتاول  ميزباني  1400/ 12/08تاريخ    دركه  ويژه  مركز   به 

  ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                   مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33140/6/18/20شماره: 


