
 بسمه تعالی                                                                                                                

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  7/2/0011در تاریخ  (ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  هیمیعابد ابرا جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring م افزار)آموزش نر در کارگاه  دکتر علیرضا جعفری جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 مطالعات و  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  سمیه باغبانی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر راضیه باقرزاده  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر بهرام احمدی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر بهروز نعیمی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر زهرا اکبری  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر کامران میرزایی جناب آقای  

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

 

 یدکتر کامران میرزای

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر نرگس عبیدی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 ه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسع

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر سامان جوکار جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  ر معتمددکتر نیلوف  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring نرم افزار)آموزش  در کارگاه  رقیه گشمرددکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011تاریخ ( در ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر سید عنایت هاشمی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022یخ: تار

 /دپ0021/6/51/02: 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 میزب 7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر حکیمه واحدپرست  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر الهام رحمانی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 الیبسمه تع                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر فرزانه نظری  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  فاطمه حیدری  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  فاطمه عباسیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 میرزاییدکتر کامران 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر فاطمه درویشی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعا

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  تر فروغ یوسفیدک  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring آموزش نرم افزار) در کارگاه  دکتر هاجر جابری  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ngISpri )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر عبداله حاجی وندی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  زادهدکتر سید همام الدین جواد جناب آقای  

 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

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر فائزه جهانپور  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر فرحناز کمالی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر خلیل پورخلیلی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر صدیقه خیراندیش  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  لیال طهماسبیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 ن میرزاییدکتر کامرا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر محمد عبدالهی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 ات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالع

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یهگوا لهیوس نیبد

به  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  باغمالیی محمدیمهندس مسعود  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  نکوییدکتر مریم   ار خانمسرک 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 مطالعات و  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار رگاهدر کا  مهستی گنجو  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring ار)آموزش نرم افز در کارگاه  محبوبه رمضان زادهدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0110( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  مریم سربازدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر مرضیه محمودی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  معصومه معصومی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: مارهش



 بسمه تعالی                                                                                                                

 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر مهدی صادقی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر مهراندخت سیروس  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر محسن امیدوار جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 ر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 مطالعات  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  پریسا بهرامپور  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  نجمه سوادیدکتر   رکار خانمس 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 مطالعات  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار ر کارگاهد  پریسا اسکندری  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 مطالعات و  7/2/0011( در تاریخ ngISpri )آموزش نرم افزار در کارگاه  رضا باغبانی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مرکز مطالعات و به میزبانی  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  رضا نعمتی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  صدیقه افراسیابی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر شبنم سالک زمانی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر سودابه نمازی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر سودابه محمدی  سرکار خانم 

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

 

 مران میرزاییدکتر کا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر سودابه پورفداکار  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مر

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیسو نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  تمیمی طاهره  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر زهرا صفایی  مسرکار خان 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  کشاورزپورضیاءالدین مهندس   جناب آقای

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر علی حمیدی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر غالمرضا خمیسی پور جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر شهناز پوالدی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 مطالعات و  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  مریم چنانه  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 ی برگزار گردید، به مدتپزشک توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 ت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر مهنوش رئیسی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر افشین برازش جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر فاطمه فرشادپور  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 دیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیم

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  دکتر رضا طاهرخانی جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه 

 

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: 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 مطالعات و  7/2/0011( در تاریخ ISpring )آموزش نرم افزار در کارگاه  طیبه غریبی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 51/20/5022تاریخ: 

 /دپ0021/6/51/02: شماره


