
 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آزمايشگاهي    علوم  رشته  دانشجوي  رامشي  سارا  خانم  كارگاهسركار  نانوتكنولوژيمقدمه"  آموزشي  در  مباني  بر    "اي 
به  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد،    به ميزباني 25/08/1400تاريخ    در كه  ويژه دانشجويان  

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2مدت 

  
  نخواه فرددكتر محمدرضا يزدا

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آزمايشگاهي    علوم  رشته  دانشجوي  محمدي  عليرضا  آقاي  كارگاه جناب  مباني  مقدمه"  آموزشي  در  بر  اي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  25/08/1400تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نانوتكنولوژي

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

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  
  
  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

ولي  اميرعلي  آقاي  آزمايشگاهي  جناب  علوم  رشته  دانشجوي  كارگاه پوريادكوري  مباني  مقدمه"  آموزشي  در  بر  اي 
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي    به ميزباني  25/08/1400تاريخ    دركه  ويژه دانشجويان    "نانوتكنولوژي

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

  
  يزدانخواه فرددكتر محمدرضا 

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي  
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

  "اي بر مباني نانوتكنولوژيمقدمه "  آموزشي  در كارگاه  پرستاريدانشجوي رشته  فرد  قدوسيجناب آقاي محمدحسين  
به  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد،    به ميزباني 25/08/1400تاريخ    در كه  ويژه دانشجويان  

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2مدت 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

                                                                                                    مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  وسيله گواهي مي شود:بدين 

گل اكرم  خانم  رشته    فروشسركار  كارگاه  پرستاريدانشجوي  نانوتكنولوژيمقدمه"  آموزشي  در  مباني  بر  ويژه   "اي 
ميزباني  1400/ 08/ 25تاريخ    دركه  دانشجويان   گرديد،    به  برگزار  پزشكي  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به  مركز 

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2مدت 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

         مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  
  
  
  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  آموزش پزشكيوزارت بهداشت، درمان و  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

حيدري مژده  خانم  پرستاري    سركار  رشته  كارگاهدانشجوي  نانوتكنولوژيمقدمه"  آموزشي  در  مباني  بر  ويژه    "اي 
ميزباني  1400/ 08/ 25تاريخ    دركه  دانشجويان   گرديد،    به  برگزار  پزشكي  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به  مركز 

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2مدت 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

           مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  
  
  
  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  آموزش پزشكيوزارت بهداشت، درمان و  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

آقاي   پرستاري  جناب  رشته  دانشجوي  مستاجران  كارگاهبهنام  نانوتكنولوژيمقدمه"  آموزشي  در  مباني  بر  ويژه   "اي 
ميزباني  1400/ 08/ 25تاريخ    دركه  دانشجويان   گرديد،    به  برگزار  پزشكي  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به  مركز 

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2مدت 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  پزشكيمدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

  

  

  

  

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالي 
  پزشكيوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  
  

  بدين وسيله گواهي مي شود:

  "اي بر مباني نانوتكنولوژيمقدمه"در كارگاه آموزشي    پرور دانشجوي رشته بيوشيمي باليني سركار خانم فريبا عنايتي
به ميزباني مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد، به   25/08/1400ويژه دانشجويان كه در تاريخ  

  ساعت حضور فعال داشته اند. 2مدت 

  
  دكتر محمدرضا يزدانخواه فرد

  كيمدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 

  

 

 13/09/1400تاريخ: 

  /دپ33494/6/18/20شماره: 


