
 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  سرکار خانم رقیه جوکار دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

ذهن هفتم  در    "بخش  که  دانشجویان  میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه  علوم    به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

محیط بهداشت  مهندسی  رشته  دانشجوی  دژگاهی  عاطفه  خانم  کوانتومی شناسی  زیست"  آموزشی  کارگاه  سرکار 

ذهن هفتم  در    "بخش  که  دانشجویان  میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه  علوم    به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  سرکار خانم هانیه سلیمی فرد دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط

ذهن هفتم  در    "بخش  که  دانشجویان  میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه  علوم    به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  جناب آقای پوریا بهرامی دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط 

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  سرکار خانم سارا تقی زاده دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 بسمه تعالی ر

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   آذرپیراسرکار  محیط  دستگرد  ناهید  بهداشت  مهندسی  رشته  شناسی زیست"  آموزشی  کارگاه  دانشجوی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش   به میزبانی  1400/ 01/10تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "کوانتومی بخش هفتم ذهن

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط   وینفیسه بن سرکار خانم  

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   جعفری  سرکار  محیطحدیث  بهداشت  مهندسی  رشته  کوانتومی زیست "  آموزشی  کارگاه  دانشجوی  شناسی 

ذهن هفتم  در    "بخش  که  دانشجویان  میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه  علوم    به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط  زهرا جمهیریسرکار خانم  

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط  زهرا جوکارسرکار خانم  

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط  هانیه دهقانیسرکار خانم  

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط  فاطمه حسانیسرکار خانم  

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم   فهیم  سرکار  محیطسارا  بهداشت  مهندسی  رشته  بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  دانشجوی  کوانتومی  شناسی 

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط  مبینا ستاریانسرکار خانم  

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آ عربیجناب  سینا  رشته    قای  م دانشجوی  بهداشت  بخش زیست"  آموزشی  کارگاه  حیط مهندس  کوانتومی  شناسی 

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیطنازنین بهروزی  سرکار خانم  

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط  غزل هزاروند زنگنهسرکار خانم  

ذهن هفتم  در    "بخش  که  دانشجویان  میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه  علوم    به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

محیط  زادهنسترن خلیفهسرکار خانم   بهداشت  شناسی کوانتومی زیست"  آموزشی   کارگاه  دانشجوی رشته مهندسی 

ذهن هفتم  در    "بخش  که  دانشجویان  میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه  علوم    به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  



 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  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط  جناب آقای جمال گلشنی

میزبانی  01/10/1400تاریخ  ویژه دانشجویان که در    "هفتم ذهن علوم پزشکی   به  آموزش  و توسعه  مرکز مطالعات 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 04/10تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 30745/6شماره:  


