
 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم   زيست سركار  رشته  دانشجوي  جوكار  مولكولي  رقيه  و  سلولي  كارگاهشناسي  شناسي  زيست"  آموزشي  در 
 به ميزباني   26/08/1400تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "كوانتومي بخش سوم فتوسنتز: چگونگي به كار بردن مكانيك
  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    ش علوم پزشكيمدير مركز مطالعات و توسعه آموز

  

  

  

  

  

  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33162/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم   ستاريانسركار  رشته    مبينا  مولكوليزيست دانشجوي  و  سلولي  كارگاه  شناسي  شناسي  زيست"  آموزشي  در 
 به ميزباني   26/08/1400تاريخ    در  ويژه دانشجويان كه  "كوانتومي بخش سوم فتوسنتز: چگونگي به كار بردن مكانيك
  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: 

  /دپ33162/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

شناسي كوانتومي بخش زيست"  آموزشي  در كارگاهزهرا جوكار دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  سركار خانم  
مركز مطالعات    به ميزباني  1400/ 26/08تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "سوم فتوسنتز: چگونگي به كار بردن مكانيك
  ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                ش علوم پزشكيمدير مركز مطالعات و توسعه آموز
  
  
  
  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33162/6/18/20شماره: 



 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  سوم زيست"  آموزشي  كارگاهدر  جناب  بخش  كوانتومي  شناسي 
مكانيك بردن  كار  به  چگونگي  كه    "فتوسنتز:  دانشجويان  ميزباني  26/08/1400تاريخ  در  ويژه  و   به  مطالعات  مركز 

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                        ات و توسعه آموزش علوم پزشكيمدير مركز مطالع
  
  
  
  

 10/09/1400تاريخ: 

  /دپ33162/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم   غالمسركار  دندانپزشكي    پورسارا  رشته  كارگاهدانشجوي  سوم زيست"  آموزشي  در  بخش  كوانتومي  شناسي 
مكانيك بردن  كار  به  چگونگي  كه    "فتوسنتز:  دانشجويان  ميزباني  26/08/1400تاريخ  ر  دويژه  و   به  مطالعات  مركز 

  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: 

  /دپ33162/6/18/20شماره: 


