
 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  میرزاییکامرادکتر      جناب  )در      ن  داشته  ژورنال کالب  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  چگونه 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش  سرپرست

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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  یوسفیدکتر      سرکار  داشته     فروغ  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطا

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یسو نیبد

آقای  باغمالیی    جناب  محمدی  مسعود  علوم      مهندس  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

داشته   علوم  13/11/1400تاریخ  در    باشیم؟(پزشکی  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  برگزار   به  پزشکی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 گردید، به مدت

 

 آزاده عازمیان دکتر 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

قاسمیدکتر      سرکار خانم  داشته      خدیجه  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  ژورنال کالب  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ل داشته اند.ساعت حضور فعا

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته      عاطفه اسفندیاریدکتر      سرکار خانم 

  2  ، به مدتپزشکی برگزار گردید  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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

در  باشیم؟( در ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته    پوربهیفاطمه   سرکار خانم 

ساعت حضور   2  شکی برگزار گردید، به مدتپز  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  13/11/1400تاریخ  

 فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاج بخشدکتر      جناب آقای  اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته      سعید  در ژورنال کالب )چگونه پرسشگری 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  توسعه آموزش علوم  به میزبانی مرکز مطالعات و  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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 ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی     کشاورزپور   مهندس ضیاءالدین    جناب آقای 

علوم  13/11/1400تاریخ  در    باشیم؟(داشته   آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به   به  برگزار گردید،  پزشکی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مدت

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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 ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته     سودابه پورفداکاریدکتر      سرکار خانم 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 پ/د43829/6/18/20:  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  حاتمیدکتر      سرکار  آموز    گیسو  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  داشته در  پزشکی  علوم  ش 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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 در آموزش علوم پزشکی داشته در ژورنال کالب )چگونه      ارفعی نیا  حسین  دکتر    جناب آقای  پرسشگری 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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 ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی     ه فردمحمدرضا یزدانخوادکتر      جناب آقای 

علوم  13/11/1400تاریخ  در    باشیم؟(داشته   آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  میزبانی  به   به  برگزار گردید،  پزشکی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مدت

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقایناج برازشدکتر    ب  کالب  در    افشین  داشته    ژورنال  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  ؟( در  باشیم

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        و توسعه آموزش علوم پزشکی  سرپرست مرکز مطالعات

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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  عازمیاندکتر      سرکار  داشته     آزاده  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  ؟( در  باشیم

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 ان دکتر آزاده عازمی

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  باقرزادهدکتر      سرکار  داشته     راضیه  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  ؟( در  باشیم

 اند.ساعت حضور فعال داشته 

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 دپ/43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته     بنفشه اسمعیل زادهدکتر      سرکار خانم 

  2  ، به مدتپزشکی برگزار گردید  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  ؟( در  باشیم

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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

خانم  ظهیریدکتر      سرکار  داشته     ماریا  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  مبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علو  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 ی بسمه تعال                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای ساالریدکتر      جناب  داشته      هدایت  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  ت و توسعه آموزش علومبه میزبانی مرکز مطالعا  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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   باشیم؟( در ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته      طیبه غریبی    سرکار خانم 

ساعت حضور   2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  نی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه میزبا  13/11/1400تاریخ  

 فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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 ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته     حدیث تنگستانیدکتر      سرکار خانم 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13یخ  تاردر    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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  نژادفاطمه      سرکار  دا    حاجی  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  شته  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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    دکتر فاطمه فرشادپور    سرکار خانم  در آموزش علوم پزشکی داشته   در ژورنال کالب )چگونه پرسشگری 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته در ژورنال کال    شبنم سالک زمانیدکتر      سرکار خانم 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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  صدکتر      جناب  داشته      ادقیمهدی  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

طاهرخانیدکتر      آقای  جناب  داشته      رضا  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        و توسعه آموزش علوم پزشکی  سرپرست مرکز مطالعات

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  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  عبیدیدکتر      سرکار  داشته     نرگس  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ساعت حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  آخوندزادهدکتر      سرکار  داشته     الله  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 .ساعت حضور فعال داشته اند

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  کمالیدکتر      سرکار  داشته      فرحناز  پزشکی  علوم  آموزش  در  اثربخش  پرسشگری  )چگونه  کالب  ژورنال  در 

  2  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  11/1400/ 13تاریخ  در    باشیم؟(

 ت حضور فعال داشته اند.ساع

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

 باشیم؟(در ژورنال کالب )چگونه پرسشگری اثربخش در آموزش علوم پزشکی داشته      پریسا بهرامپور    سرکار خانم 

علوم  1400/ 13/11تاریخ  در   آموزش  توسعه  و  مرکز مطالعات  میزبانی  گ  به  برگزار  به مدتپزشکی  ساعت    2  ردید، 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر آزاده عازمیان 

        سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 1400/ 23/11تاریخ:  

 /دپ43829/6/18/20:  شماره


