
 بسمه تعالی                                                                                                                

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  91/91/9911در تاریخ  (PMPآشنایی با آزمون های )در کارگاه   کظیمیدکتر علی  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های )در کارگاه   سودابه زنده بودیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: 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  91/91/9911تاریخ  ( درPMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  ناهید آرامدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ی به میزبان 91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  خدیجه قاسمیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  محمدرضا کالنتر هرمزیدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت سعه آموزش علوممیزبانی مرکز مطالعات و تو

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 لیبسمه تعا                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  محمدصالح طبیبدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 ر گردید، به مدتپزشکی برگزا مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  مهرزاد بحتوییدکتر  جناب آقای  

 ر فعال داشته اند.ساعت حضو 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  عامر یزدانپرستدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 امران میرزاییدکتر ک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: 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  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  اعظم امینیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: 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  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  فاطمه عباسیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 موزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  زهرا السادات جاللیاندکتر   ار خانمسرک 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: 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  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  ه رستگارراضیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  91/91/9911( در تاریخ PMPی با آزمون های آشنایدر کارگاه )  مهدی محمودپوردکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: 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  19/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  رضا نعمتیدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: 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  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  کتایون وحدتدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت طالعات و توسعه آموزش علومم

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  91/91/9911( در تاریخ PMPآشنایی با آزمون های در کارگاه )  مقصودیمریم حاجی دکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت لوممیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 32/23/2211تاریخ: 

 /دپ62234/4/21/32: شماره


