
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  (مدل های تدوین کوریکولوم)در کارگاه مجازی   دهقانی لیالدکتر  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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  گاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(در کار  شبنم سالک زمانیدکتر 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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  ای تدوین کوریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل ه  شهره سید حسینیدکتر 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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  (در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم  سکینه طاهرخانیدکتر  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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  روغ یوسفیدکتر فسرکار 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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  حکیمه واحدپرستدکتر سرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  افشین شیرکانیدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  نسرین مظفریدکتر سرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 پ/د32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  محبوبه رمضان زادهدکتر سرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 شکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  ساسان زائریدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  افشین برازشدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 رکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر م

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیسو نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  علی موحددکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 زش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  مرضیه محمودیدکتر   کار خانمسر 

 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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  بصیریان جهرمیرضا دکتر   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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  ارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(در ک  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

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  های تدوین کوریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل   نفیسه فاضلیاندکتر 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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  (در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم  بهمن رماوندیدکتر   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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  زهرا اکبریدکتر 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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  اعظم امینیدکتر سرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمرکز مطا

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  پریسا اسکندریسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 م پزشکی برگزار گردید، به مدتمرکز مطالعات و توسعه آموزش علو

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  عبداله حاجی وندیدکتر   جناب آقای

 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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر سحر الماسی ترکسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  نیلوفر معتمد دکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  حبیب عمرانی خودکتر   جناب آقای 

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

 

 ان میرزاییدکتر کامر

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  فرزانه قادریدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مر

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  فاطمه نجفیدکتر سرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 موزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  سید عنایت هاشمیدکتر   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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  بدالمجید عمرانیعدکتر   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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم( در  مریم مرزباندکتر   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

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  وین کوریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل های تد  منصور ضیائی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  م(در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولو  مهندس ضیاالدین کشاورزپور  جناب آقای 

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت51/51/5911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر علیرضا رهبر جناب 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  فرحناز کمالیدکتر   سرکارخانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  میکائیل رضاییدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر عبدالرسول انوری پور  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت،

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  نفشه اسمعیل زادهدکتر ب سرکارخانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  فاطمه حیدریسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  زینت شبابی سرکار خانم 

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

 

 رزاییدکتر کامران می

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  شهناز پوالدیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مط

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یواهگ لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  مریم چنانهسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  طیبه غریبی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  جازی )مدل های تدوین کوریکولوم(در کارگاه م  نادیه پاکاری سرکار خانم

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در تاریخ  ی تدوین کوریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل ها  خواه فردنمحمدرضا یزدادکتر  جناب آقای 

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت51/51/5911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  م(در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولو  مرادعلی فوالدونددکتر   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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  سودابه پور فداکاریدکتر 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر مهراندخت سیروسسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر صدیقه خیراندیشسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 مه تعالیبس                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر راضیه رستگارسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 اشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  رضا طاهرخانیدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر فاطمه فرشادپورسرکار 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر الهام رحمانیسرکار 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر افشین برازش جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 یر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمد

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر حدیث تنگستانیسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                            

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  فریبرزیمحمدرضا دکتر  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 یمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  عابد ابراهیمی دکتر  جناب 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02 :شماره



 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  ه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(در کارگا  عاتکه ترکزادهسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  وین کوریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل های تد  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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  مهرزاد بحتوییدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  سودابه محمدیدکتر سرکار خانم   

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

 

 زاییدکتر کامران میر

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  هاجر جابریدکتر سرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعا

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  حسین ارفعی نیادکتر  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 م پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علو

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: هشمار



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  مینا ویشتهدکتر م  سرکار خان 

 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  ر کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(د  بهروز نعیمیدکتر   جناب 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  وین کوریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل های تد  رضا باغبانی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  سمیه باغبانیسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  مهستی گنجو  سرکا خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر غالمرضا خمیسی پور  جناب آقای

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: ارهشم



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  رضا نعمتی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  گیسو حاتمیدکتر  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                              

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  دکتر مرضیه افروزنده  سرکار خانم 

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

 

 تر کامران میرزاییدک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  نمازیسودابه دکتر سرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 دیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیم

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



   

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  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

 و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات 

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شود یم یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  مهدی صادقیدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 کیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: 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 )مدل های تدوین کوریکولوم(  داریوش رنجبر وکیل آبادیتر دک آقای دکتر   

ساعت حضور فعال  2 به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت51/51/5911

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  بدالهیمحمد عدکتر   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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  ی )مدل های تدوین کوریکولوم(در کارگاه مجاز  محمد رایانیدکتر  جناب 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  وریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل های تدوین ک  دکتر کامران میرزایی  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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی        

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  طاهره تمیمیسرکار خانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی         

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  تدوین کوریکولوم(در کارگاه مجازی )مدل های   مهرنوش رئیسیدکتر 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی         

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  محمدعلی زارعدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  محبوبه برزگرسرکار خانم   

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

 

 میرزایی دکتر کامران

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  عیسی صفویدکتر   جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطال

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی    

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

انی مرکز به میزب51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم(  پریسا بهرامپور  سرکارخانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی    

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم( فاطمه حاجی نژاد سرکارخانم   

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره



 بسمه تعالی    

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

نی به میزبا51/51/5911در تاریخ  در کارگاه مجازی )مدل های تدوین کوریکولوم( دکتر فاطمه عباسی سرکارخانم   

 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

 

 

 

 

 02/02/0311تاریخ: 

 /دپ32203/6/01/02: شماره


