
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی زیست"  آموزشی  کارگاه  زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشجوی رشته    سرکار خانم رقیه جوکار

مرکز مطالعات و توسعه آموزش   به میزبانی  24/09/1400تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشامبخش  

 ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   ستاریانسرکار  رشته    مبینا  مولکولیدانشجوی  و  سلولی  شناسی  شناسی زیست"  آموزشی  کارگاه  زیست 

بخش   مشامکوانتومی  که  "یکوانتوم   ششم  دانشجویان  میزبانی  1400/ 24/09تاریخ    در  ویژه  و    به  مطالعات  مرکز 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  مهندسی بهداشت محیط دانشجوی رشته    وین نفیسه بسرکار خانم  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  1400/ 24/09تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشام

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی زیست"  آموزشی   کارگاه  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته    هانیه سلیمی فردسرکار خانم  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش   به میزبانی  24/09/1400تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشامبخش  

 ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  داشت محیطهمهندسی بدانشجوی رشته    سارا تقی زادهسرکار خانم  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  1400/ 24/09تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشام

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته    زهرا جمهیریسرکار خانم  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  1400/ 24/09تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشام

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته  فاطمه حسانی  سرکار خانم  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  1400/ 24/09تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشام

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   جعفریسرکار  رشته    حدیث  محیطدانشجوی  بهداشت  کوانتومی زیست "  آموزشی  کارگاه  مهندسی  شناسی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش   به میزبانی  24/09/1400تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشامبخش  

 ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   سلیمانیسرکار  رشته    رضوان  محیطدانشجوی  بهداشت  کوانتومی زیست"  آموزشی  کارگاه  مهندسی  شناسی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش   به میزبانی  24/09/1400تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشامبخش  

 ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   فهیمسرکار  رشته    سارا  محیطدانشجوی  بهداشت  بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  مهندسی  کوانتومی  شناسی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  1400/ 24/09تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشام

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی زیست" آموزشی کارگاه ندسی بهداشت محیطمهدانشجوی رشته  ناهید آذرپیرادستگردسرکار خانم 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش   به میزبانی  24/09/1400تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشامبخش  

 ساعت حضور فعال داشته اند.  2به مدت علوم پزشکی برگزار گردید، 

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

شناسی کوانتومی بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته    اب آقای جمال گلشنیجن

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم    به میزبانی  1400/ 24/09تاریخ    در  ویژه دانشجویان که  "یکوانتوم   ششم مشام

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 28/09/1400تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 36260/6شماره:  


