
دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در شرفتهالکترونیکی پی آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقه  کواته مدت   پیشرفتهدوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  رخاز ات
کارگیری آن رد تعالی علمی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان م    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  رپیسا  اسکندری   سرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5منطقه دبیر کالن 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   پیشرفته  یادگیری دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی فراینداهی یاددهی یادگیری  و    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  حسین عمادی   جناب آاقی
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی    کارشناس محترم



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399 از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  بتول امیری  سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقه کواته مدت  دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علم    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

بنفشه اسمعیل زاده  سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در شرفتهالکترونیکی پی آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399  لغایت 10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان م    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  حدیث تنگستانی   سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علم    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

خلیل پور خلیلی  دکتر    جناب  آاقی 

بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علم    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

راضیه باقرزادهسرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5منطقه دبیر کالن 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقه کواته مدت   پیشرفته دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  اترخیاز 
کارگیری آن رد تعالی علمی فراینداهی یاددهی یا   ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب دگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

جناب آاقی دکتر رضا طارهخانی
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5منطقه دبیر کالن 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقه  کواته مدت   پیشرفتهدوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  اترخیاز 
کارگیری آن رد تعالی علمی فراینداهی یاددهی یاد   ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب گیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

زرها اکبری سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  ساالر صفوی دکتر    جناب آاقی 
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  سعیده فیروزبخت سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  سید عنایت  اهشمی دکتر    جناب آاقی 
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علم    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  صدیقه خیراندیشسرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقه  کواته مدت دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

لرسول انوری پور دکتر    ناب آاقی ج  عبدا
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علم    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  افطمه فرشادپورسرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علم    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  فرحناز امکلی سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

فرزاهن اقردی سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  فرزاهن نظری سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  فروغ یوسفی سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  لیال دهقانیسرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

ماریا ظهیری سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

   محسن امیدوار دکتر   جناب آاقی 
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقه  کواته مدت دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علم    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

محمدرضا کالنتر رهمزیدکتر    جناب آاقی 
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

محمدعلی زارع دکتر    جناب آاقی 
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در شرفتهالکترونیکی پی آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
  هب شیوه  رتکیبیبوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان م    ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب ستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

ورپ ی مریم روان  سرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  منصور ضیائی دکتر    جناب آاقی
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

مهراندخت سیروسسرکار خانم  دکتر  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکتر محسن مقدمی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در حوزه آموزش 5منطقه دبیر کالن 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقه  کواته مدت   پیشرفتهدوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  1/7/1399 0 اترخیاز 
کارگیری آن رد تعالی علمی فراینداهی یاددهی یا   ر باشد.امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب دگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

دکتر  افشین ربازش  جناب آاقی 
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

جناب آاقی رضا باغبانی
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

جناب آاقی رضا نعمتی
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  زرها بهاردیسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی    کارشناس محترم



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  زرهه طهماسبیسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی    کارشناس محترم



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  سمیه باغبانیسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی    کارشناس محترم 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  شهناز نجفی زادهسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی    کارشناس محترم



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  شیال حیدری سرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  صدیقه کشاورزسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  طارهه تمیمیسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  جناب آاقی عابد ارباهیمی
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  فریبا مرادیسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی    کارشناس محترم



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

سماعیل حاجی ژناد   جناب آاقی محمدا
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  پوری معصوهم روان سرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی  هیات علمی  محترم عضو 



دکتر مجید رضا فرخی
رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی

 5دبیر بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه 

دکتر علیرضا صفرپور
دانشگاههای  دبیرخانهدبیر

 5کالن منطقه آمایشی 

صمد اکبرزادهدکتر 
معاون آموزشی 

علوم پزشکی بوشهردانشگاه 

دکتر محسن مقدمی
پزشکی شیرازمعاون آموزشی دانشگاه علوم 

در حوزه آموزش 5دبیر کالن منطقه 

 هوالعلیم

پزشکیعلوم در الکترونیکی پیشرفته آموزشدانشکده مجازی و قطب علمی

بوشهرمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 

 گواهی شرکت
 (5پنج )پیام کالن منطقه دانشگاههای ه ویژ پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازیدوره کوتاه مدت 

وسیله گواهی می شود بدین

 (5)ایپم   جنپ   پیشرفته  یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی وژیه دااگشنههای  علوم زپشکی کالن منطقهکواته مدت   دوره  اولین  رد 
هب شیوه  رتکیبی  بوشهر    و  مرکز آموزش مجازی    دااگشنه  علوم زپشکی    شیرازتوسط دادکشنه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی هب طور مشترک  هک 

  شرکت فعال داشته  و با اراهئ  فعالیت اهی عملی  موفق هب ردیافت گواهی پایان  دوره شده اندساعت     50  ربگزار گردید هب مدت   10/8/1399لغایت  10/7/1399  از اترخی
کارگیری آن رد تعالی علمی   ر باشد. امید است  تالش ارزشمند شما رد روزآمدی  دانش  معلمی و  ب فراینداهی یاددهی یادگیری  و آموزش دانشجویان مستمر و پایدا

عنوان مبحث:  ....................................

/پ803/9-718شماره 

15/11/1399تاریخ 

  مهناز نجفی زادهسرکار خانم  
بوشهر  دااگشنه علوم زپشکی    کارشناس محترم


	پریسا اسکندری
	حسین عمادی
	دکتر بتول امیری
	دکتر بنفشه اسمعیل زاده
	دکتر حدیث تنگستانی
	دکتر خلیل پور خلیلی
	دکتر راضیه باقرزاده
	دکتر رضا طاهرخوانی
	دکتر زهرا اکبری
	دکتر سالار صفوی
	دکتر سعیده فیروز بخت
	دکتر سید عنایت هاشمی
	دکتر صدیقه خیراندیش
	دکتر عبدالرسول انوری پور
	دکتر فاطمه فرشادپور
	دکتر فرحناز کمالی
	دکتر فرزانه قادری
	دکتر فرزانه نظری
	دکتر فروغ یوسفی
	دکتر لیلا دهقانی
	دکتر ماریا ظهیری
	دکتر محسن امیدوار
	دکتر محمدرضا کلانتر هرمزی
	دکتر محمدعلی زارع
	دکتر مریم روانی پور
	دکتر منصور ضیائی
	دکتر مهراندخت سیروس
	دکترافشین برازش
	رضا باغبانی
	رضا نعمتی
	زهرا بهادری
	زهره طهماسبی
	سمیه باغبانی
	شهناز نجفی زاده
	شیلا حیدری
	صدیقه کشاورز
	طاهره تمیمی
	عابد ابراهیمی
	فریبا مرادی
	محمد اسماعیل حاجی نژاد
	معصومه روانپور
	مهناز نجفی زاده

