
                                               
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

  

 بدین وسیله گواهی می شود:            

که در تاریخ  موزشی بنویسیم؟(کارگاه )چگونه یک فرایند آدر   محمدرضا یزدانخواه فرد دکتر جناب آقای     

به عنوان ه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، ب 52/3/9311لغایت  52/3/9311

 ساعت حضور داشته اند. 8به مدت  مدرس

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24شماره: 

 



                                               
 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

  

 بدین وسیله گواهی می شود:            

لغایت  52/3/9311که در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در  دکتر کامران میرزایی  جناب آقای 

 4به مدت  به عنوان مدرسبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  52/3/9311

 ساعت حضور داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 1/40/1311: تاریخ

 /دپ14201/6/11/24شماره: 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه در   یزدانپرستعامر دکتر   جناب آقای 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   دین کشاورزپورضیاءالدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24 :شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   فروغ یوسفیدکتر   سرکار خانم  

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   میدیعلی حدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   بیصدیقه افراسیا  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   دیشهناز پوالدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                             

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   فرحناز کمالیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کدر   بهرام احمدیدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کدر   سعیده فیروزبخت دکتر  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کدر   غالمرضا فتح پوردکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟( کارگاهدر   ساالر صفویدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگادر   حبیب عمرانی خودکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه )در    منصور ضیائیدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311در تاریخ  گاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کاردر   محبوبه رمضان زادهدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟( کارگاهدر   ماریا ظهیریدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311در تاریخ  رگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کادر   نگار کرم زاده دشتیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   سیده طاهره موسویدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور 2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 ه:شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   راضیه رستگاردکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  رگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کادر   الهام رحمانیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  اه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگدر   فرزانه قادریدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311در تاریخ  اه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگدر   مهراندخت سیروسدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگادر   فرزانه نظریدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   محمداسماعیل حاجی نژاددکتر  جناب آقای  

 2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت  52/3/9311

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   نی ریزی اعظم حسین نژاددکتر   سرکار خانم 

 2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت  52/3/9311

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   امیری بتولدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   ریهاجر جابدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 پ/د14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   محمدعلی زارعدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   مسعود بحرینیدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  رگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کادر   نادیه پاکاری  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  رگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کادر   مریم روانی پوردکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه )چگدر   طاهره تمیمی  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311در تاریخ  چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه )در   حکیمه واحدپرستدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه )چگدر   صفیه مؤمنیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311اریخ: ت

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  فرایند آموزشی بنویسیم؟( کارگاه )چگونه یکدر   فاطمه حیدری  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  فرایند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه )چگونه یک در   اکرم فرهادیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  رایند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه )چگونه یک فدر   محسن امیدواردکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ند آموزشی بنویسیم؟(کارگاه )چگونه یک فرایدر   لیال دهقانیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  بنویسیم؟( کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشیدر   مریم چنانه  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  یسیم؟(کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنودر   افشین برازشدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311: تاریخ

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  ؟(کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیمدر   فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311 در تاریخ کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   رضا نعمتی جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311ریخ در تا کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   بنفشه اسمعیل زادهدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311ریخ در تا کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   راضیه باقرزادهدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311خ در تاری کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در    سودابه محمدیدکتر  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311خ در تاری کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   صدیقه خیراندیشدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311لغایت 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   طیبه غریبی  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لغایت  52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   حسن عابدیدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یت لغا 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   فرخنده مهبودی  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ت لغای 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   مریم مرزباندکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ت لغای 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   مرضیه محمودیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   شهره سیدحسینیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311یت لغا

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یت لغا 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   خلیل پورخلیلیدکتر   جناب آقای 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 لغایت 52/3/9311در تاریخ  کارگاه )چگونه یک فرایند آموزشی بنویسیم؟(در   اعظم امینیدکتر   سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2/5به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 52/3/9311

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1/40/1311تاریخ: 

 /دپ14201/6/11/24: شماره
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