
 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  قان    سرکار  دهکردیفاطمه  )    ی  کالب  ژورنال  پزشکی(    پرسشگرینکته    12در  آموزش  در  تاریخ   مؤثر  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 محمدرضا یزدانخواه فرددکتر 

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400یخ:  تار

 /دپ 33417/6/18/20:  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  آخوندزاده    سرکار  الله  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        وم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ   نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12در ژورنال کالب )    غالمرضا خمیسی پوردکتر      ناب آقایج 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        وسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و ت

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 دپ /33417/6/18/20:  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  فاضلیان    سرکار  نفیسه  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز م

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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/ 10/09در تاریخ    نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12در ژورنال کالب )    الهام زند      سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  مدیر مرکز

 

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیدب

آقای  ضیائی    جناب  منصور  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        دیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیم

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1400/ 10/09در تاریخ    نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12در ژورنال کالب )    طیبه غریبی    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

 

 

 

 

 

 13/09/1400اریخ:  ت

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                       

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  10/09/1400در تاریخ    نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(   12در ژورنال کالب )    مهستی گنجو    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  صفوی    جناب  عیسی  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  موزش علومبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آ  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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   نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12در ژورنال کالب )    دکتر سیدعنایت هاشمی    جناب آقای  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  و توسعه آموزش علوم  به میزبانی مرکز مطالعات  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

)    دکتر حبیب عمرانی خو    جناب آقای  ژورنال کالب  تاریخ   نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12در  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  کز مطالعات و توسعه آموزش علومبه میزبانی مر  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ   نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12در ژورنال کالب )    دکتر بنفشه اسمعیل زاده    سرکار خانم 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  ظهیری    سرکار  ماریا  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  افشاری    سرکار  نشاط  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ در    نکته 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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 شیرکانی    جناب  افشین  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزش  12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   کی(  نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  مظفری    سرکار  نسرین  )    دکتر  کالب  ژورنال  آ  12در  در  مؤثر  پرسشگری  پزشکی(  نکته  تاریخ   موزش  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ   ری مؤثر در آموزش پزشکی(  نکته پرسشگ   12در ژورنال کالب )    دکتر شبنم سالک زمانی    سرکار خانم 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در    نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12ب ) در ژورنال کال    مهندس مسعود محمدی باغمالیی    جناب آقای 

ساعت حضور   2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  10/09/1400تاریخ  

 فعال داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 پ /د33417/6/18/20:  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 زائریدکتر      جناب  ژور    ساسان  )در  کالب  پزشکی(    12نال  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به                                                                          

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ   نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(    12در ژورنال کالب )    دکتر شهره سیدحسینی    سرکار خانم  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 ر محمدرضا یزدانخواه فرددکت

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  )    افراسیابی  هصدیق    سرکار  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 .داشته اند 

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای طاهرخانی    جناب  رضا  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 شته اند.دا

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                            

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  کوهستانی    سرکار  فرناز  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

اعت حضور فعال  س  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد                                                                                   

    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

     

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  عازمیان    سرکار  آزاده  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 دپ /33417/6/18/20:  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 صادقی    جناب  مهدی  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزش  12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ    کی(  نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  فرشادپور    سرکار  فاطمه  )    دکتر  کالب  ژورنال  د  12در  مؤثر  پرسشگری  پزشکی(  نکته  آموزش  تاریخ   ر  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  محمدیدکتر      سرکار  )    سودابه  کالب  ژورنال  پرسشگ   12در  پزشکی(  نکته  آموزش  در  مؤثر  تاریخ   ری  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  فوالدوند    جناب  مرادعلی  )    دکتر  ژورنال کالب  پزشکی(    21در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  ژورنا    درویشیفاطمه  دکتر      سرکار  )در  کالب  پزشکی(    12ل  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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    سرکار  )    دکتر حدیث  ژورنال کالب  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  اله    سرکار  رحمانیدکتر  )    ام  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  عبیدی    سرکار  نرگس  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

دارابی    آقای  جناب  امیرحسین  )    دکتر  ژورنال کالب  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه 

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

به   09/1400/ 10در تاریخ  نکته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(  12در ژورنال کالب )  مریم چنانه  سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        ه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسع

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد

 

 

 :شود  یم ی واهگ له یوس نیبد

آقای فرزانه    جناب  محمدرضا  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

   و توسعه آموزش علوم پزشکی مطالعاتمدیر مرکز  

 

      

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  اسکندری    سرکار  )    پریسا  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر 

 

 

       

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  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  ساالری    جناب  هدایت  )    دکتر  کالب  ژورنال  پزشکی(    12در  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ   نکته   در 

ساعت حضور فعال    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر

    

  

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی       

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  فرد    جناب  یزدانخواه  )    دکتر محمدرضا  ژورنال کالب  مؤثر د  12در  پرسشگری  پزشکی(  نکته  آموزش  در   ر 

حضور ساعت    2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  10/09/1400تاریخ  

 فعال داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ   پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(  نکته    12در ژورنال کالب )    دکتر سودابه پورفداکاری    سرکار خانم 

ساعت حضور فعال    2  مدت  پزشکی برگزار گردید، به  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                              

 ن و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

 1400/ 10/09در تاریخ    کته پرسشگری مؤثر در آموزش پزشکی(  ن   12در ژورنال کالب )    سمیه باغبانی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

        

 

 

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                              

 مان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، در

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  بهرامپور    سرکار  کال     پریسا  ژورنال  )در  پزشکی(    12ب  آموزش  در  مؤثر  پرسشگری  تاریخ    نکته  در 

ساعت حضور فعال    2  د، به مدتپزشکی برگزار گردی  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1400/ 10/09

 داشته اند.

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 13/09/1400تاریخ:  

 /دپ 33417/6/18/20:  شماره


