
 بسمه تعالی                                                                                                                

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  شیرکانیافشین دکتر  جناب آقای 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر المیرا حاجی اسمعیل معمارسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنی دکتر فرحناز              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  آزاده رحمانیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. اعتس 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کز مطالعات به میزبانی مر 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر آزاده عازمیانسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده درنار وبیدر  آوا سلطانی حکمتسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر بهزاد حاتمیجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400ریخ: تا

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  پرویز عضدیجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  پروین عزیزنژاد روشندکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  پریسا اسکندریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 زشی دانشگاهموآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  حسین ارفعی نیادکتر  ب آقایجنا 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  طیبه حسین پورسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ناز کمالی دشت ارژنیدکتر فرح              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر حکیمه واحدپرستسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

بانی مرکز مطالعات به میز 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  حمیده حاج نصیریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار  در خاتون صمصامیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  همایشدبیر علمی 

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر خدیجه قاسمیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر الهام توانایسرکار خانم  

  ه اند.حضور فعال داشت ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر رقیه ساجدیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  ر آینده درآموزش پزشکی دوبینار در  شهربانو صالحیندکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شود یم یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  راضیه باقرزادهدکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زهرا رستگاریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  رضا باغبانیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

میزبانی مرکز مطالعات به  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر رضا طاهرخانی جناب آقای 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  رضا نعمتیجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 پ د /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  رقیه اسمعیلیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زهرا خدریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زهرا صداقتدکتر سرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت ی برگزار گردید، به پزشک توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  52/2/4001تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زهرا صفریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زهرا السادات جاللیاندکتر سرکار خانم  

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

 

 صمد اکبرزادهدکتر                                      دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زینب ربیعیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 هداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زینب شبابیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

  

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  سپیده اعرابیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  زشکی در آینده درآموزش پوبینار در  دکتر سعید گل پروران جناب آقای 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یاهگو لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  سمیه باغبانیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه ع

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  سودابه محمدیدکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فر مانیسهیال دکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  رآموزش پزشکی در آینده دوبینار در  دکتر سیده طاهره میرموالییسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 وزشی دانشگاهمآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  سیده مریم موسویکار خانم سر 

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

 

 کتر صمد اکبرزادهد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  شبنم سالک زمانیدکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ر فرحناز کمالی دشت ارژنیدکت              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 تعالیبسمه                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  شراره ضیغمی محمدیخانم سرکار  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ه میزبانی مرکز مطالعات ب 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر شهناز پوالدیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  سیابیصدیقه افراسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  طاهره تمیمیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  طیبه غریبیسرکار خانم  

  د.حضور فعال داشته ان ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  عابد ابراهیمیجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400اریخ ت آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  زادهعاتکه ترکسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 ی دانشگاهموزشآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر علی حمیدیآقای جناب  

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

 

 مد اکبرزادهدکتر ص                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  علی محمد پروینیان نسبجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ناز کمالی دشت ارژنیدکتر فرح              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فاطمه حاجی نژادسرکار خانم  

 حضور فعال داشته اند. ساعت 2دت مپزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مطالعات و  به میزبانی مرکز 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فاطمه حیدریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  موزش پزشکی در آینده درآوبینار در  فاطمه دارابیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فاطمه عبدیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فاطمه فرشادپوردکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فاطمه مالچیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت گزار گردید، به پزشکی بر توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  پورفائزه جهاندکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 شگاهموزشی دانآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر فرحناز فرزانه سرکار خانم 

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

 

 مد اکبرزادهدکتر ص                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر فرزانه نظریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنیدکتر فرحناز               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فروغ مرتضویسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. تساع 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ت و توسعه به میزبانی مرکز مطالعا 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فریبا مرادیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  زش پزشکی در آینده درآمووبینار در  کاظم جوانمردیدکتر  جناب آقای 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه هلیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر کامران میرزاییجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  لیال دهقانیدکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر ماریا ظهیریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  ه درآموزش پزشکی در آیندوبینار در  دکتر محبوبه رمضان زادهسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر محسن امیدوارقای جناب آ 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشک

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر محمد رایانیجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     فرحناز کمالی دشت ارژنی دکتر              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 عالیبسمه ت                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  محمد رفیع بذرافشاندکتر  جناب آقای 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  انامین شادمدکتر محمدجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  فردمحمدرضا یزدان خواهدکتر جناب آقای  

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

 

 ر صمد اکبرزادهدکت                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مرضیه اصالنیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مرضیه پازکیانسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. عتسا 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ت و توسعه به میزبانی مرکز مطالعا 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مریم چنانهسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20 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 مطالعات  52/2/1400تاریخ  موزش پزشکی در آینده درآوبینار در  پوردکتر مریم روانیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مریم زحمت کشانسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مریم عظیم زادهسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مریم قائمی امیریسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت ی برگزار گردید، به پزشک توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مریم محمدیانسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 گاهموزشی دانشآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مریم مدرسسرکار خانم  

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

 

 هدکتر صمد اکبرزاد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20ه: شمار



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مریم نکوییسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 ن و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر مسعود محمدیجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر منصور ضیائیجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  ه آموزش علومو توسع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آینده در آموزش پزشکی دروبینار در  مهدی صادقیدکتر  جناب آقای 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مهران قلعه نوی جناب آقای 

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مهراندخت سیروسدکتر سرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20اره: شم



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مهستی گنجوسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

بانی مرکز مطالعات و به میز 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  مهشید نقاش پورسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  یمهناز نصرت آبادسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  لمی همایشدبیر ع

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر مهنوش رئیسیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  نادیه پاکاریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  ناهید رضاییسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  در آموزش پزشکی در آیندهوبینار در  دکتر نبی جمعه زادهجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر فاطمه نجفیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  نجمه صادقیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنی دکتر فرحناز              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  نرگس نرگسی خرم آبادسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

نی مرکز مطالعات به میزبا 52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر نسرین مظفریسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار  در دکتر نکو پناهیسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  همایشدبیر علمی 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  نگین مشایخ فرسرکار خانم  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر نیلوفر معتمدسرکار خانم  

  ند.حضور فعال داشته ا ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  52/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی در آینده دروبینار در  دکتر هدایت ساالریجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  ش علومو توسعه آموز

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  52/2/1400تاریخ  ر آینده درآموزش پزشکی دوبینار در  دکتر همام الدین جوادزادهجناب آقای  

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

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6080/6/18/20شماره: 


