
 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  فاطم    سرکار  فرشادپوردکتر  )در      ه  کالب  کنیم؟ژورنال  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  در  چگونه  تاریخ ( 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  ر    جناب  طاهدکتر  در      رخانیضا  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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    10/1400/ 15تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      رامپورا به پریس    خانم  سرکار 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

    وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت سرپرست

     

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی هگوا له یوس نیبد

خانم  خیراندیشصدی  دکتر    سرکار  در      قه  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز م سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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/ 10/ 15تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر لیال دهقانی    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

      مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  15/10/1400تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر بتول امیری    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 نی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1400/ 15/10تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر اکرم فرهادی    مسرکار خان 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

  یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک سرپرست

      

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خا  باقرزاده    نمسرکار  راضیه  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  15/10/1400تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      صدیقه افراسیابی    نمر خا سرکا 

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

      

 آزاده عازمیان دکتر 

       علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش  سرپرست

  

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1400/ 15/10تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      عادل نیادکتر اکبر      جناب آقای 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        زش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آمو سرپرست

 

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگا

 

 

 :دوش ی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای جهرمی    جناب  بصیریان  رضا  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ور فعال  ساعت حض  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        عه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توس سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  15/10/1400تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر الهام رحمانی    سرکار خانم 

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

  

 آزاده عازمیان دکتر 

        وم پزشکیتوسعه آموزش عل مرکز مطالعات و سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  سیدحسینی    سرکار  شهره  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ  در 

ساعت حضور فعال    2  د، به مدتپزشکی برگزار گردی  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

   

 آزاده عازمیان دکتر 

        سعه آموزش علوم پزشکیلعات و تومرکز مطا سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 شت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یسو نیبد

آقای  شیرکانی    جناب  افشین  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  گزار گردید، به مدتپزشکی بر  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 آزاده عازمیان دکتر                                                                                             

      مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 لی بسمه تعا                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  پورفداکاری    سرکار  سودابه  )چگون    دکتر  کالب  ژورنال  در  در  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  تاریخ ه 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  موزش علومبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آ  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 یان آزاده عازمدکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400 تاریخ: 

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 مه تعالی سب                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1400/ 15/10تاریخ )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در  در ژورنال کالب  دکتر منصور ضیایی  جناب آقای 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 مه تعالی سب                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  15/10/1400تاریخ  نال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در  در ژور    دکتر نیلوفر معتمد    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  اسمعی    سرکار  بنفشه  زادهدکتر  در      ل  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  و توسعه آموزش علوم  به میزبانی مرکز مطالعات  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  15/10/1400تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      ر زهرا اکبریدکت    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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/ 10/ 15تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر گیسو حاتمی    نمسرکار خا 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت ت و توسعه آموزش علومبه میزبانی مرکز مطالعا 

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        م پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علو سرپرست

 

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانمس  درویشی    رکار  فاطمه  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  علوملعات و توسعه آموزش  به میزبانی مرکز مطا  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه  سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

  1400/ 10/ 15تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر ماریا ظهیری    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت ش علومالعات و توسعه آموزبه میزبانی مرکز مط

 

 آزاده عازمیان دکتر 

     توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و سرپرست

    

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اثربخش برگزار کنیم؟( در      نادیه پاکاری    سرکار خانم  به    10/1400/ 15تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت ومعات و توسعه آموزش علمیزبانی مرکز مطال

 

 میان آزاده عازدکتر 

      ات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالع سرپرست

   

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      مهندس مسعود محمدی باغمالیی    جناب آقای 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  العات و توسعه آموزش علومی مرکز مطبه میزبان  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  تنگستانی  دکتر  سرکار  در  د  حدیث  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ ر 

ضور فعال  ساعت ح  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  نی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه میزبا   1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

     مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

    

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

برگزار کنیم؟( در      مریم چنانه    سرکار خانم  اثربخش  وبینار  به    15/10/1400تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

     

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 زش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  جاللیان    سرکار  سادات  زهرا  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  ، به مدتپزشکی برگزار گردید  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه    1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 ت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای عبدالهی    جناب  محمد  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  گردید، به مدت  پزشکی برگزار  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه    1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  عبیدی    سرکار  نرگس  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  برگزار گردید، به مدتپزشکی    میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه    1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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/ 15/10تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر عیسی صفوی    جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 شکی برگزار گردید، به مدتپز زبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه می

 

 آزاده عازمیان دکتر 

       مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

  

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20  :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

خانم  اکابریان    سرکار  شرافت  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  وزش علومبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آم   1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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/ 15/10تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      دکتر بهرام احمدی    جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت سعه آموزش علومبه میزبانی مرکز مطالعات و تو

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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   15/10/1400تاریخ  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      طاهره تمیمی    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  کز مطالعات و توسعه آموزش علومبه میزبانی مر  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  میرزایی    جناب  کامران  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  تاریخ در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  یزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه م   1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  زاده    سرکار  رمضان  محبوبه  در      دکتر  کنیم؟(  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  خ تاریدر 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  هشمار



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   51/10/1400  تاریخدر ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( در      فریده بحرینی    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  کمالی    سرکار  فرحناز  کنیم؟(    دکتر  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  خ تاریدر    در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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/ 15/10 تاریخنیم؟( در در ژورنال کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار ک  دکتر مهدی صادقی  جناب آقای 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

      

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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  سیروس    سرکار  مهراندخت  اثرب    دکتر  وبینار  یک  )چگونه  کالب  ژورنال  در  در  کنیم؟(  برگزار  تاریخ خش 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  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/ 15/10تاریخ  ر اثربخش برگزار کنیم؟( در  در ژورنال کالب )چگونه یک وبینا    دکتر رقیه گشمرد    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

      مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  15/10/1400تاریخ    ک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟( دردر ژورنال کالب )چگونه ی    دکتر نجمه سوادی    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

      مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

   

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  ارهشم



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  واحدپرست    سرکار  حکیمه  کال    دکتر  ژورنال  کنیمدر  برگزار  اثربخش  وبینار  یک  )چگونه  در  ب  تاریخ  ؟( 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 15/10

 داشته اند.

 

 عازمیان  آزادهدکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  رهشما



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   15/10/1400تاریخ  در  کالب )چگونه یک وبینار اثربخش برگزار کنیم؟(    در ژورنال    سمیه باغبانی    سرکار خانم 

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

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

 

 

 

 

 19/10/1400تاریخ:  

 /دپ39195/6/18/20:  شماره



 

       

 

 

 

 


