
 بسمه تعالی                                                                                                                

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر   منشاختردهقانی سرکارخانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر آرزو زیدانی سرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  حسین نژاداعظم  سرکارخانم 

  اشته اند.حضور فعال د ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر افشین شیرکانیجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  عه آموزش علومتوس

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  27/2/1400تاریخ  ار بازنگری در کوریکولوم دروبیندر  المیرا حاجی اسمعیل معمار دکتر  سرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر المیرا توانایسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  الهام شاکرمی دکترسرکار خانم  

  ند.حضور فعال داشته ا ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  امید ساعدجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت زشکی برگزار گردید، به پ آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر امیرحسین دارابیجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 زشی دانشگاهموآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر آزاده عازمیانار خانم سرک 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  آوا سلطانی حکمتسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     رحناز کمالی دشت ارژنیدکتر ف              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 لیبسمه تعا                                                                                                                

 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  آیناز دفتری خانمسرکار  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1 مدتپزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

کز مطالعات و به میزبانی مر 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر بهروز نعیمیجناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  نار بازنگری در کوریکولوم دروبیدر  بهزاد حاتمیجناب آقای دکتر  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر پروین عزیزنژاد روشنسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  پریسا اسکندریسرکار خانم  

  ه اند.حضور فعال داشت ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  پریسا بهرامپورسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  زش علومتوسعه آمو

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 پ د /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  پریسا صمدیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 زشی دانشگاهموآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  طه نصیری ب آقایجنا 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 کبرزادهدکتر صمد ا                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  حدیث تنگستانیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ارژنی دکتر فرحناز کمالی دشت              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 ت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر حسین ارفعی نیاجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  حکیمه واحد پرستدکتر سرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  بازنگری در کوریکولوم دروبینار در  حمیده ابراهیمیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیسو نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  حمیده حاج نصیریسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  خاتون صمصامیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر خدیجه قاسمیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت برگزار گردید، به  پزشکی توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400 تاریخ وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر دامون رزمجویی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 نشگاهموزشی داآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  احمدیبهرام دکتر  جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 اکبرزاده دکتر صمد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر رقیه ساجدیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

  

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر شهربانو صالحینسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400خ: تاری

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ی مرکز مطالعات و به میزبان 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر راضیه باقر زادهسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  ینار بازنگری در کوریکولوم دروبدر  زهرا رستگاریسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیدب

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  زهرا رضاییسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر زهرا صداقتسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر رضا بصیریان جهرمیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوممطالعات و توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400یخ تار وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  رضا باغبانی جناب آقای

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 دانشگاهموزشی آمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  زینب ربیعیانم سرکار خ 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 برزادهدکتر صمد اک                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر رضا طاهرخانیجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  نعمتی رضاجناب آقای  

  عال داشته اند.حضور ف ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

عه به میزبانی مرکز مطالعات و توس 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  رضا نوروززاده جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  کولوم دروبینار بازنگری در کوریدر  رقیه اسمعیلی سرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآعاون م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :ودشی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  زینب مشفقیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  زینب شبابیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنی دکتر فرحناز              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر ساسان زائریجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مطالعات و توسعه به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  سپیده اعرابیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  بازنگری در کوریکولوم در وبیناردر  دکتر سعید کشمیریجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر سعید گل پرورانجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  سمیه باغبانیسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  سمیه بشیری نیاسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت کی برگزار گردید، به پزش توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  سمیه رحیمی سرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  پورفداکاری سودابه دکتر خانم سرکار

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 د اکبرزادهدکتر صم                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر سودابه محمدیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنیدکتر فرحناز               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  سولماز گلستانسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. اعتس 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ز مطالعات و به میزبانی مرک 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر   مانی فرسهیال دکترسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20ه: شمار



 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  27/2/1400تاریخ  بینار بازنگری در کوریکولوم درودر  سید مرتضی حسینی شکوهجناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  شبنم سالک زمانیدکترسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 موزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  شراره ضیغمی محمدیسرکار خانم  

  ته اند.حضور فعال داش ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  سیدحسینیدکتر شهره خانم سرکار  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  ه آموزش علوممطالعات و توسع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  کوریکولوم دروبینار بازنگری در در  دکتر شهناز پوالدی خانم سرکار 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  شیرین شهبازی صیقلده خانم سرکار

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  صدیقه افراسیابیسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر صدیقه خیراندیش خانم سرکار 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت رگزار گردید، به پزشکی ب مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/0014تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  طاهره تمیمیخانم سرکار  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  ریبیطیبه غخانم سرکار  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  طیبه مختاری سرخانیسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     یدکتر فرحناز کمالی دشت ارژن              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 مان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، در

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  عابد ابراهیمیجناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ز به میزبانی مرک 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر عاطفه اسفندیاریسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  گری در کوریکولوم دروبینار بازندر  عصمت نوحیسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  عظیمه خدامیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر علیرضا رهبر جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر غالمرضا خمیسی پور جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت ی برگزار گردید، به پزشک مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  فاطمه حاجی نژادسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 شگاهموزشی دانآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  فاطمه حیدری خانمسرکار  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 زادهدکتر صمد اکبر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر فاطمه فرشادپورسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ی دشت ارژنیدکتر فرحناز کمال              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  فاطمه مالچیسرکار خانم 

  ر فعال داشته اند.حضو ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  فاطمه محمودیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  ر کوریکولوم دروبینار بازنگری ددر  دکتر فاطمه نجفی سرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  فرحناز کمالی دکترسرکار خانم   

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر فرزانه قادری شبانکارهسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر قادر غنی زاده جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  علومتوسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  م دروبینار بازنگری در کوریکولودر  دکتر کاظم جوانمردی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  کامران مسیحی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 تر صمد اکبرزادهدک                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر کامران میرزایی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     رحناز کمالی دشت ارژنیدکتر ف              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 لیبسمه تعا                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر گیسو حاتمیسرکار خانم    

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت به پزشکی برگزار گردید،  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر لیال دهقانیسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر ماریا ظهیریسرکارخانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  می همایشدبیر عل

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  امیدوارمحسن دکتر  جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر محمد رایانی جناب آقای 

  ته اند.حضور فعال داش ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر محمد رفیع بذرافشان جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  کولوم دروبینار بازنگری در کوریدر  محمد عباسی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآعاون م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :ودشی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  محمد عبدالهی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400ریخ: تا

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  محمد امین شادمان جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     فرحناز کمالی دشت ارژنیدکتر               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 الیبسمه تع                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت ر گردید، به پزشکی برگزا مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر مرادعلی فوالدوند جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 اهموزشی دانشگآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  ضیه اصالنیمرخانم سرکار 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دهدکتر صمد اکبرزا                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  مرضیه آزادیانخانم سرکار 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     نیدکتر فرحناز کمالی دشت ارژ              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 رمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  مرضیه پازکیانسرکار خانم  

  داشته اند. حضور فعال ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400 تاریخ:

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  ضیه محمودیردکتر مسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  وسعه آموزش علومو ت

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  ولوم دروبینار بازنگری در کوریکدر  مریم چنانهسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآاون مع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :دشوی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  ریکمریم عسسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 کتر صمد اکبرزادهد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  مریم عظیم زاده سرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     از کمالی دشت ارژنیدکتر فرحن              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  مریم محمدیانسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ات و توسعه به میزبانی مرکز مطالع 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  مریم نکوهیسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  گری در کوریکولوم دروبینار بازندر  دکتر مسعود محمدیجناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر معصومه روانی پورسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  ضیاییمنصور دکتر  جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر مهدی راعی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت کی برگزار گردید، به پزش توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر مهدی صادقی جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 شگاهموزشی دانآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر مهراندخت سیروسسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 مد اکبرزادهدکتر ص                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر مهنوش رئیسیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنیدکتر فرحناز               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  نادیه پاکاریسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. عتسا 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ات و توسعه به میزبانی مرکز مطالع 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  ناهید رضاییسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  زنگری در کوریکولوم دروبینار بادر  دکتر نبی جمعه زاده جناب آقای 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر نرگس عبیدیسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  نرگس میرزادهسرکار خانم 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20اره: 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر نسرین رسول زادهسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت کی برگزار گردید، به پزش مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400خ تاری وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر نسرین مظفریسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 انشگاهموزشی دآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر نعیمه طیبینم سرکار خا 

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 د اکبرزادهدکتر صم                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر نکو پناهی سرکار خانم

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ی دشت ارژنیدکتر فرحناز کمال              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  نگین مشایخ فرسرکار خانم 

  ضور فعال داشته اند.ح ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لعات و به میزبانی مرکز مطا 27/2/1400تاریخ  وبینار بازنگری در کوریکولوم دردر  دکتر نیلوفر معتمدسرکار خانم  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20 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  27/2/1400تاریخ  بینار بازنگری در کوریکولوم درودر  همام الدین جوادزادهدکتر جناب آقای  

  حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 2/3/1400تاریخ: 

 د پ /6919/6/18/20شماره: 


