
 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

گلشني جمال  آقاي  رشته    جناب  محيطدانشجوي  بهداشت  كارگاه  مهندسي  كوانتومي زيست"  آموزشي  در  شناسي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ    در  ويژه دانشجويان كه  "هاي كوانتومبخش پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 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 كارگاهسركار خانم رضوان سليماني دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "هاي كوانتومبخش پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 سمه تعالي ب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

مولكولي   و  سلولي  شناسي  زيست  رشته  دانشجوي  ستاريان  مبينا  خانم  كارگاهسركار  شناسي  زيست"  آموزشي  در 
ژن  پنجم  بخش  كوانتومكوانتومي  كه   "هاي  دانشجويان  ميزباني  1400/ 10/09تاريخ    در  ويژه  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

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 سمه تعالي ب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

پزشكي   شناسي  ميكروب  رشته  دانشجوي  پورنبي  حميد  آقاي  كارگاهجناب  كوانتومي شناسي  زيست"  آموزشي  در 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "هاي كوانتومبخش پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

محيط   بهداشت  مهندسي  رشته  دانشجوي  حساني  فاطمه  خانم  كارگاهسركار  كوانتومي زيست"  آموزشي  در  شناسي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "هاي كوانتومپنجم ژنبخش  

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

محيط   بهداشت  مهندسي  رشته  دانشجوي  بهرامي  پوريا  آقاي  كارگاهجناب  كوانتومي زيست"  آموزشي  در  شناسي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "هاي كوانتومژنبخش پنجم  

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

مولكولي   و  سلولي  شناسي  زيست  رشته  دانشجوي  جوكار  رقيه  خانم  كارگاهسركار  شناسي  زيست"  آموزشي  در 
پنجم   بخش  كوانتومژن كوانتومي  كه    "هاي  دانشجويان  ميزباني  1400/ 10/09تاريخ  در  ويژه  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

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 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 كارگاهسركار خانم سارا فهيم دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به ميزباني  1400/ 10/09تاريخ  ر  دويژه دانشجويان كه    "كوانتومهاي  پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

محيط   بهداشت  مهندسي  رشته  دانشجوي  بهروزي  نازنين  خانم  كارگاهسركار  كوانتومي زيست"  آموزشي  در  شناسي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "هاي كوانتومژنبخش پنجم  

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

خانم   جمهيريسركار  محيط    زهرا  بهداشت  مهندسي  رشته  كارگاهدانشجوي  كوانتومي  زيست"  آموزشي  در  شناسي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "كوانتومهاي  بخش پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

تقي سارا  خانم  محيط  سركار  بهداشت  مهندسي  رشته  دانشجوي  كارگاهزاده  كوانتومي  زيست"  آموزشي  در  شناسي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ    در  ويژه دانشجويان كه  "هاي كوانتومژنبخش پنجم  

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 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 كارگاهجناب آقاي سينا عربي دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به ميزباني  1400/ 10/09تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "كوانتومهاي  پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

محيط   بهداشت  مهندسي  رشته  دانشجوي  بنوي  نفسيه  خانم  كارگاهسركار  كوانتومي زيست"  آموزشي  در  شناسي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ    درويژه دانشجويان كه    "كوانتومهاي  بخش پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 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 كارگاهسركار خانم عاطفه دژگاهي دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ    در  ويژه دانشجويان كه  "هاي كوانتومژنبخش پنجم  

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 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 كارگاهسركار خانم غزل زنگنه دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به ميزباني  1400/ 10/09تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "كوانتومهاي  پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 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 كارگاهسركار خانم زهرا جوكار دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به ميزباني  1400/ 10/09تاريخ  در  ويژه دانشجويان كه    "كوانتومهاي  پنجم ژن

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 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 كارگاهزاده دانشجوي رشته مهندسي بهداشت محيط  هفسركار خانم نسترن خلي
مركز مطالعات و توسعه آموزش   به ميزباني  10/09/1400تاريخ  ر  دويژه دانشجويان كه    "هاي كوانتومژنبخش پنجم  

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

شناسي كوانتومي بخش پنجم  زيست"  آموزشي  در كارگاه  بيوشيمي بالينيسركار خانم ناهيد دارابي دانشجوي رشته  
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي   به ميزباني 1400/ 10/09تاريخ در ويژه دانشجويان كه  "كوانتومهاي ژن

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت برگزار گرديد، 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  
 

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33216/6/18/20شماره: 


