
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 41/44/4911در تاریخ  (ارزیابی آزمون های چندگزینه ای)در کارگاه مجازی   میطاهره تمی سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 41/44/4911در تاریخ  )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای( در کارگاه مجازی  مهستی گنجو سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  ون های چندگزینه ای(در کارگاه مجازی )ارزیابی آزم  فرحناز کمالیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  ای( در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه  بهرام احمدیدکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911 در تاریخ در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  سودابه محمدیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  بهروز نعیمیدکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  بتول امیریدکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 العات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمیزبانی مرکز مط

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  فرزانه نظریدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 یبسمه تعال                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  سکینه طاهرخانیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  زهرا صداقتدکتر  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 دید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گر

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 موزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  لیال دهقانیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  رضا طاهرخانیدکتر  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشک

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  فاطمه فرشادپوردکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  ساسان زائریدکتر جناب آقای  

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

 

 رزاییدکتر کامران می

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  محمدعلی زارعدکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  فاطمه حیدری  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 زش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  سودابه پورفداکاریدکتر  ار خانمسرک 

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 زشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  علی رضا رهبر تردکجناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  گیسو حاتمیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  ی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(در کارگاه مجاز  هاجر جابریدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  ای چندگزینه ای(در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون ه  پریسا اسکندری سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  (در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای  الهام رحمانیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  فاطمه عباسیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  محمدرضا فریبرزیدکتر جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2 بانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتبه میز41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  فرشاد ظهرابیدکتر جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 ات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمیزبانی مرکز مطالع

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  ساالر صفویدکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  اعظم امینیدکتر  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 ر گردید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزا

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  داریوش ایرانپوردکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  زینب علی پوردکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  عبدالمجید عمرانیدکتر جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت41/44/4911

 ه اند.داشت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  راضیه رستگاردکتر  سرکار خانم 

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

 

 امران میرزاییدکتر ک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  افشین شیرکانیدکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 دیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیم

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  نسرین مظفریدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعا

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  مهراندخت سیروسدکتر  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 وزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آم

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  وفر معتمدنیلدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311: تاریخ

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  شبنم سالک زمانیدکتر  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  زی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(در کارگاه مجا  مرضیه محمودیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  آزمون های چندگزینه ای(در کارگاه مجازی )ارزیابی   صدیقه خیراندیشدکتر  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  زینه ای(در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگ  خلیل پورخلیلیدکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911خ در تاری در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  زهرا اکبریدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  نصور ضیائیدکتر مجناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311یخ: تار

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  مریم چنانه سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 ه تعالیبسم                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  حبیب عمرانی خودکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  محمدرضا یزدانخواه فرددکتر جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2 زشکی برگزار گردید، به مدتبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 شت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  حدیث تنگستانیدکتر  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 ردید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گ

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 موزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  مریم مرزباندکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  شکراله فرخیدکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311اریخ: ت

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  بهمن رماوندیدکتر جناب آقای  

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

 

 کامران میرزایی دکتر

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  محسن امیدواردکتر جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  مریم کشت ورزدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطا

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یهگوا لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  سید همام الدین جوادزادهدکتر جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  فاطمه حاجی نژاد سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 لوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  علی موحددکتر ای جناب آق 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 41/44/4911در تاریخ  ارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(در ک  شریف شریفیجناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  یابی آزمون های چندگزینه ای(در کارگاه مجازی )ارز  نرگس عبیدیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  ندگزینه ای(در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چ  مریم نکوییدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  ای( در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه  محمدرضا کالنتر هرمزیدکتر جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 14/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  ماریا ظهیریدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 پ/د68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  نیا یارفع حسین دکترجناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  محمداسماعیل حاجی نژاددکتر جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  پریسا بهرامپور سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 وسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمرکز مطالعات و ت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 تعالیبسمه                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  مهنوش رئیسیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  محبوبه رمضان زادهدکتر  سرکار خانم 

ساعت حضور فعال  2 گزار گردید، به مدتبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر41/44/4911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  فروغ یوسفیدکتر  سرکار خانم

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  سمیه باغبانی سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 41/44/4911در تاریخ  در کارگاه مجازی )ارزیابی آزمون های چندگزینه ای(  زینت شبابی سرکار خانم 

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

 

 ن میرزاییدکتر کامرا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 81/88/8311تاریخ: 

 /دپ68814/4/81/02: شماره


