
 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

شناسي زيست"  آموزشي  در كارگاه  شناسي آزمايشگاهي و بانك خونخون دانشجوي رشته    سركار خانم شيدا جعفري
قطب پرندگان:  در  مهاجرت  دوم  بخش  شيميايي كوانتومي  دانشجويان   "نماي  به    1400/ 08/ 19تاريخ    دركه  ويژه 

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيمدير مركز 

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و  
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

شناسي كوانتومي  زيست"در كارگاه آموزشي    مهندسي بهداشت محيطدانشجوي رشته    فردسركار خانم هانيه سليمي 
مركز   به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييبخش دوم مهاجرت در پرندگان: قطب

  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: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم  ستاريان  سركار  زيست  مبينا  رشته  مولكولي  دانشجوي  و  سلولي  آموزشي  شناسي  كارگاه  شناسي  زيست"در 
قطب پرندگان:  در  مهاجرت  دوم  بخش  شيميايي كوانتومي  دانشجويان    "نماي  به   1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه 

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

  
  يزدانخواه فرددكتر محمدرضا 

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

شناسي زيست"در كارگاه آموزشي    شناسي آزمايشگاهي و بانك خونخون دانشجوي رشته    ييجناب آقاي الياس امرا 
قطب پرندگان:  در  مهاجرت  دوم  بخش  شيميايي كوانتومي  دانشجويان    "نماي  به   1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه 

  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: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

خانم    اصفهاني  سركار  آبدار  خون مهديس  رشته  خون  دانشجوي  بانك  و  آزمايشگاهي  آموزشي شناسي  كارگاه  در 
قطبزيست" پرندگان:  در  مهاجرت  دوم  بخش  كوانتومي  شيمياييشناسي  دانشجويان    "نماي  تاريخ   دركه  ويژه 

ساعت حضور فعال    2به مدت  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد،    به ميزباني  19/08/1400
  داشته اند.

  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم    جوكارسركار  رشته    رقيه  مولكوليزيستدانشجوي  و  سلولي  آموزشي    شناسي  كارگاه  شناسي  زيست"در 
قطب پرندگان:  در  مهاجرت  دوم  بخش  شيمياييكوانتومي  دانشجويان  " نماي  به    1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه 

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيمدير مرك

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  خدمات بهداشتي درماني بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و  
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آقاي    گلشنيجناب  رشته    جمال  محيطدانشجوي  بهداشت  آموزشي    مهندسي  كارگاه  كوانتومي  زيست"در  شناسي 
مركز   به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان  " نماي شيمياييبخش دوم مهاجرت در پرندگان: قطب

  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: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

خانم    خزانسركار  رشته    ياسمين  آموزشي    دامپزشكيدانشجوي  كارگاه  دوم زيست"در  بخش  كوانتومي  شناسي 
مركز مطالعات و    به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييمهاجرت در پرندگان: قطب

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

شناسي كوانتومي زيست"در كارگاه آموزشي  دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط    اميرعباس جودانجناب آقاي   
مركز   به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييبخش دوم مهاجرت در پرندگان: قطب

  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: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

شناسي كوانتومي  زيست"در كارگاه آموزشي  دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  رضوان سليماني  سركار خانم   
مركز   به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييبخش دوم مهاجرت در پرندگان: قطب

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

  
  ر محمدرضا يزدانخواه فرددكت

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  آموزش پزشكيوزارت بهداشت، درمان و  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

جوكار  زهرا  خانم  رشته    سركار  محيطدانشجوي  بهداشت  آموزشي    مهندسي  كارگاه  كوانتومي  زيست"در  شناسي 
مركز   به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييبخش دوم مهاجرت در پرندگان: قطب

  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: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

خانم    طهماسبي  سركار  رشته  فاطمه  آموزشي    پرستاريدانشجوي  كارگاه  دوم زيست"در  بخش  كوانتومي  شناسي 
مركز مطالعات و    به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييمهاجرت در پرندگان: قطب

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم    جمهيريسركار  بهداشت محيط    زهرا  مهندسي  رشته  كوانتومي  زيست"در كارگاه آموزشي  دانشجوي  شناسي 
مركز   به ميزباني  1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييبخش دوم مهاجرت در پرندگان: قطب

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

  
  تر محمدرضا يزدانخواه فرددك

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  پزشكيوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آموزشي    كارگاه  در  دندانپزشكي  رشته  دانشجوي  شولي  حجت  آقاي  دوم زيست"جناب  بخش  كوانتومي  شناسي 
مركز مطالعات و    ميزبانيبه    1400/ 19/08تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نماي شيمياييمهاجرت در پرندگان: قطب

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  

  

  

 

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33142/6/18/20شماره: 


