
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   عبدالهیمحمد دکتر   جناب آقای 

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09: شماره



 بسمه تعالی

 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   بهرام احمدیدکتر   جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2ه مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، ب

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   سودابه محمدیدکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09: شماره



 بسمه تعالی

 مان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، در

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   لیال دهقانیدکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5لوم پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09 :شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"ه در کارگا  صدیقه افراسیابی سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 9مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09: شماره



 بسمه تعالی

 زش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   بتول امیریدکتر  سرکار خانم  

 فعال داشته اند. ساعت حضور 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

   

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09: شماره



 بسمه تعالی  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2وش های نوین ارزشیابی )ر"در کارگاه   راضیه رستگاردکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   اعظم امینیدکتر  سرکار خانم  

 ل داشته اند.ساعت حضور فعا 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2شیابی )روش های نوین ارز"در کارگاه   رضا باغبانی  جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   طاهره تمیمی سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 امران میرزاییدکتر ک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928ریخ که در تا "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   مهستی گنجو سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   طیبه غریبی سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 رکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر م

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   شهناز پوالدیدکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   محمدرضا فریبرزیدکتر   جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 9میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز 

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ه ب 22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   ایمان شریفی کیادکتر   جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   محمدرضا یزدانخواه فرد  جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز م

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ی مرکز به میزبان 22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   سمیه باغبانی سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 ین وسیله گواهی می شود:بد

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   پریسا بهرامپور سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   صدیقه افراسیابی سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4عات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطال

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 واهی می شود:بدین وسیله گ

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   مریم چنانه سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 شکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   نادیه پاکاری سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 9ش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموز

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   کامران میرزاییدکتر   اب آقایجن 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   نادر شکیب آزاددکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5وم پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   ثمین شرفیاندکتر   خانم سرکار 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 تعالیبسمه 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   سکینه افراختهدکتر   سرکار خانم

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5ی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   ویز عضدیپر جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 بسمه تعالی

 هداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   فرحناز کمالی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"رگاه در کا فرحناز کمالی  سرکار خانم  

 داشته اند.ساعت حضور  8به مدت  به عنوان مدرسمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 

 



 

 بسمه تعالی

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   دکتر سکینه افراخته سرکار خانم  

 ساعت حضور داشته اند. 8مدت به  به عنوان مدرسمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 

 



 

 بسمه تعالی

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   ثمین شرفیاندکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور داشته اند. 8مدت به  به عنوان مدرسمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 

 



 

 بسمه تعالی

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   نادر شکیب آزاددکتر   جناب آقای 

 ساعت حضور داشته اند. 8مدت به  به عنوان مدرسمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 

 



 

 بسمه تعالی

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز  22/8/8928که در تاریخ  "(2روش های نوین ارزشیابی )"در کارگاه   پرویز عضدی  جناب آقای

 ساعت حضور داشته اند. 8مدت به  به عنوان مدرسمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/90/8301تاریخ: 

 /دپ30793/6/81/09شماره: 

 


