
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "با رویکرد آموزش مطالعات کیفی"کارگاه در   سیدحسینی دکتر شهره  سرکار خانم 

 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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه ر د  دکتر رضا بصیریان جهرمی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "فی با رویکرد آموزشمطالعات کی"کارگاه در   دکتر علی حمیدی  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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "موزشمطالعات کیفی با رویکرد آ"کارگاه در   دکتر عبدالرسول خسروی  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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031اریخ که در ت "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر سحر الماسی ترک سرکار خانم  

 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

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 به 03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر ماریا ظهیری سرکار خانم  

 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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   طیبه غریبی سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 ه تعالیبسم                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر نسرین مظفری سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر حکیمه واحدپرست سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر فاطمه فرشادپور سرکار خانم  

 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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر مسعود بحرینی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر بتول امیری سرکار خانم  

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

 

 امران میرزاییدکتر ک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   زهرا صفایی سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر بنفشه اسمعیل زاده سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و 

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :ودشی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر فروغ یوسفی سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 زشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   کتر علی رضا رهبرد  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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه  در  دکتر عیسی صفوی  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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  03/11/1031که در تاریخ  "فی با رویکرد آموزشمطالعات کی"کارگاه در   خدیجه شبانکاره 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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "موزشمطالعات کیفی با رویکرد آ"کارگاه در   دکتر مهراندخت سیروس سرکار خانم  

 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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031 که در تاریخ "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر رضا طاهرخانی  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

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  جناب آقای 

ساعت حضور فعال  5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  03/11/1031

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر علی اکبر خنسیر  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر کامران میرزایی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 تعالی بسمه                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر مرضیه محمودی سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر صدیقه خیراندیش سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   محمداسماعیل حاجی نژاد  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر محمد عبدالهی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   دکتر مهدی صادقی  جناب آقای 

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

 

 امران میرزاییدکتر ک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331ریخ: تا

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   عظیمه خدامی نسب سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   مریم چنانه سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 موزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   نادیه پاکاری رکار خانم س 

 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

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در   بیدیدکتر نرگس ع سرکار خانم  

 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

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی        

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  03/11/1031که در تاریخ  "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"کارگاه در  پریسا بهرامپور  سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به  03/11/1031که در تاریخ "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"در کارگاه   هناز پوالدیدکتر ش  سرکار خانم

ساعت حضور داشته  0به مدت  به عنوان مدرسمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، 

 اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 3/21/2331خ: تاری

 /دپ41184/6/21/12شماره: 

 



 تعالی بسمه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به  03/11/1031که در تاریخ "مطالعات کیفی با رویکرد آموزش"در کارگاه   دکتر مریم روانی پور  سرکار خانم

ساعت حضور داشته  0به مدت  به عنوان مدرسپزشکی برگزار گردید،  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 3/21/2331تاریخ: 

 /دپ41184/6/21/12شماره: 

 


