
 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    21/80/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیرینقش فراشناخت  )ژورنال کالب در      درقیه گشمر    سرکار خانم 

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

 

 محمدرضا یزدانخواه فرددکتر 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

                                                                           

                

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    1400/ 12/08( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر شهناز پوالدی    سرکار خانم 

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

 

 انخواه فرددکتر محمدرضا یزد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                   

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر نیلوفر معتمد    سرکار خانم 

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

 

 رددکتر محمدرضا یزدانخواه ف

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  پورفداکار    سرکار  سودابه  فراشناخت  در      یدکتر  )نقش  کالب  یادگیریژورنال  فرایند  تاریخ در  در   )

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 12/08

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 یر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمد

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیدب

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      صدیقه افراسیابی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطال

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی اهگو له یوس نیبد

خانم  خیراندیش    سرکار  صدیقه  فراشناخت  در      دکتر  )نقش  کالب  یادگیریژورنال  فرایند  تاریخ  در  در   )

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 12/08

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 سعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و تو 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :ودش ی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      الهام زند    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 کیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      کتر نجمه سوادید    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دیدکتر نرگس عبی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریال کالب )نقش فراشناخت  ژورندر      دکتر محسن امیدوار    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریناخت  ژورنال کالب )نقش فراشدر      مریم چنانه    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  فرد    جناب  یزدانخواه  محمدرضا  فراشنادر      دکتر  )نقش  کالب  یادگیریخت  ژورنال  فرایند  تاریخ در  در   )

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 12/08

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  زمانی    سرکار  سالک  شبنم  فراشناخت  در      دکتر  )نقش  کالب  یادگیریژورنال  فرایند  تاریخ در  در   )

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 12/08

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  باغبانی    سرکار  فراشناخت  در      سمیه  )نقش  کالب  یادگیری ژورنال  فرایند  تاریدر  در  به    1400/ 12/08خ  ( 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

یزبانی  به م   12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      طیبه غریبی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    1400/ 12/08( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر رضا طاهرخانی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر لیال دهقانی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    08/1400/ 12( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر منصور ضیایی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 عالی بسمه ت                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر حسین قائدی    جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 گزار گردید، به مدتپزشکی بر میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 هداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر امراله روزبهی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 ان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر فرحناز کمالی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      نفیسه فاضلیاندکتر      سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانش

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      نادیه پاکاری    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به  08/1400/ 12( در تاریخ در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت در   دکتر افشین شیرکانی  جناب آقای

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

 

 محمدرضا یزدانخواه فرد دکتر

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  زاده    سرکار  رمضان  محبوبه  فراشناخت  در      دکتر  )نقش  کالب  یادگیریژورنال  فرایند  تاریخ در  در   )

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 12/08

 داشته اند.

 

 رضا یزدانخواه فرددکتر محمد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر هدایت ساالری    جناب آقای 

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

 

 اه فرددکتر محمدرضا یزدانخو

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400:  تاریخ

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر مرضیه محمودی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 ر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدی 

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      آیناز دفتری    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1400/ 12/08( در تاریخ  ر فرایند یادگیریدژورنال کالب )نقش فراشناخت  در     محمدعلی حقیقی دکتر     جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 زش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر نسرین مظفری    کار خانمسر 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 کیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  شمساییل    سرکار  فراشناخت  در      یال  )نقش  کالب  یادگیریژورنال  فرایند  تاریخ  در  در  به   08/1400/ 12( 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1400/ 12/08( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      یدکتر حدیث تنگستان    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400یخ:  تار

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریرنال کالب )نقش فراشناخت  ژو در      حسین دارابیامیردکتر      جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریش فراشناخت  ژورنال کالب )نقدر      دکتر مهدی صادقی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      ندا دباش    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   12/08/1400خ  ( در تاریدر فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر مریم نکویی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  حیدری    سرکار  فراشناخت  در      فاطمه  )نقش  کالب  یادگیریژورنال  فرایند  تاریخ  در  در  به    1400/ 12/08( 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به  08/1400/ 12( در تاریخ در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت در   دکتر خدیجه قاسمی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400اریخ:  ت

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیری ژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      هاجر جابری  دکتر    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت وسعه آموزش علوممیزبانی مرکز مطالعات و ت

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  12/08/1400( در تاریخ  در فرایند یادگیریژورنال کالب )نقش فراشناخت  در      دکتر فاطمه فرشادپور    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت زش علومبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره



 ه تعالی بسم                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  بهرامپور    سرکار  فراشناخت  در      پریسا  )نقش  کالب  یادگیریژورنال  فرایند  تاریخ  در  در  به   1400/ 12/08( 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

                                                                 

 

 15/08/1400تاریخ:  

 /دپ29315/6/18/20:  شماره


