
 بسمه تعالی

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم 

کت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و با مشار 23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   حکیمه واحدپرستدکتر   سرکار خانم 

و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   محسن مؤمنیدکتر   جناب آقای 

هر و با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوش 23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   دکتر حسین ارفعی نیا  جناب آقای

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   عبدالمجید عمرانیدکتر   ب آقایجنا 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مدت  بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   افشین شیرکانیدکتر   جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 .ساعت حضور فعال داشته اند 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399یخ: تار

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

قش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و ن  رضا طاهرخانیدکتر   جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یان( که در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجو  موحدعلی دکتر   جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   راضیه مفتح  سرکار خانم 

اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز با مشارکت  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 موزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   صدیقه افراسیابی  سرکار خانم 

جویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانش 23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   دکتر نسرین مظفری  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  بوشهر و

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   دکتر فائزه جهانپور  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4وم پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399اریخ: ت

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که   لیال طهماسبی  خانمسرکار  

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 حضور فعال داشته اند. ساعت 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

موزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان در وبینار آ  سودابه محمدیدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 ران میرزاییدکتر کام

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

د مشاور در سالمت روان در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتی  مهراندخت سیروسدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   نسیبه نورممبینی  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 مه تعالیبس

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   فروغ یوسفیدکتر   سرکار خانم 

اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و با مشارکت  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 موزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   حبیب عمرانی خودکتر   جناب آقای 

انشجویی دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و د 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   علی مرادی  جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه هلیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که   محمود عبدالهی  جناب آقای

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4ار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگز

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   بوبه رمضان زادهمحدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ور فعال داشته اند.ساعت حض 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

موزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان در وبینار آ  دکتر محبوبه منصوریان  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 ران میرزاییدکتر کام

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در سالمت روان دانشجویان( که در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور   صادقیانعفت   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 پد/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   هاجر جابریدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399ریخ که در تا

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   طیبه حسن طهرانیدکتر   سرکار خانم 

ره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت ادا 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 ش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   یخلیل پورخلیلدکتر   جناب آقای

یی دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجو 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که   آزاده مهرپویان  سرکار خانم 

 با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز 23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت   مهندس مسعود محمدی باغمالیی  جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم  23/12/1399روان دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 :ودشی م یگواه لهیوس نیبد            

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   فاطمه عباسیدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4د، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردی

 

 دکتر کامران میرزایی  

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   طیبه غریبی  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 د.ساعت حضور فعال داشته ان 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

اتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اس  اعظم بارانی  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطال

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در  در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که  سارا احمدی  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 تعالی بسمه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   فاطمه فرشادپوردکتر   سرکار خانم 

ت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با مشارک 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   قاسم هادی نیاالعبددکتر   جناب آقای 

گی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهن 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که   شهره شادمان فر  سرکار خانم 

وشهر و مرکز با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ب 23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که   ساجده بمپوری  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4وم پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش عل

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   ندا اورکی فر  خانمسرکار  

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 حضور فعال داشته اند. ساعت 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

موزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان در وبینار آ  دعلی زارعممحدکتر   جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 

 مران میرزاییدکتر کا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در سالمت روان دانشجویان(  در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور  دکتر عیسی صفوی  جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

روان دانشجویان(  در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت  زهرا اکبریدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 لوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   اکرم فرهادیدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   دکتر علی کاظمی کاریانی  جناب آقای 

وره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت اداره مشا 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که   علی ناصریدکتر   جناب آقای 

ه علوم پزشکی بوشهر و مرکز با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگا 23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   محمدرضا یزدانخواه فرددکتر   جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت بوشهر و مر

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیسو نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   دکتر ماریا ظهیری  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4شکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که   پروانه رحیمی فر  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ضور فعال داشته اند.ساعت ح 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان در وبینار   شبنم سالک زمانیدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 مران میرزاییدکتر کا

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تید مشاور در سالمت روان در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اسا  عاطفه اسفندیاریدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 ات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالع

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ان( در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجوی  زینب علی پوردکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   حمیدرضا سلجوقیدکتر   جناب آقای

شارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با م 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   سیدعنایت هاشمیدکتر   جناب آقای 

گی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهن 23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   ناهید پیرایه  سرکار خانم 

هر و مرکز با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوش 23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   مهندس ضیاءالدین کشاورزپور  جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4ه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت بوشهر و مرکز مطالعات و توسع

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   کامران میرزاییدکتر   جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4د، به مدت بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردی

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   یمحمد رایاندکتر   جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  23/12/1399که در تاریخ 

 اند.ساعت حضور فعال داشته  4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که  در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش  فاطمه حیدری  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز م

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ن در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روا  دکتر بنفشه اسمعیل زاده  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   الهام رحیمی  سرکار خانم 

ا مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز ب 23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   دکتر فرحناز کمالی  سرکار خانم 

هنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و با مشارکت اداره مشاوره معاونت فر 23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علو

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان(   دکتر زهرا صداقت  سرکار خانم 

ی بوشهر و با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشک 23/12/1399که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   نسرین سرابی  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   دکتر صدیقه خیراندیش  ر خانمسرکا 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4دت بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به م

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که  در وبینار نرگس کشتکار  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 امران میرزاییدکتر ک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

د مشاور در سالمت روان در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتی  دکتر مرضیه محمودی  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399دانشجویان( که در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان   خدیجه قاسمیدکتر   سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  23/12/1399که در تاریخ  دانشجویان(

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4بوشهر و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 سمه تعالیب

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   درسا حامدی  سرکار خانم 

ه مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز با مشارکت ادار 23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   الهام رحیمی  سرکار خانم 

شگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دان 23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   بهار زنگنه  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  مطالعات و

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در   رقیه درویشی  سرکار خانم 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4به مدت  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید مشاور در سالمت روان دانشجویان( که  در  سیدجواد سادات  جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399در تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مشاور در سالمت روان دانشجویان( که در  در وبینار آموزشی )نحوه تعامل و نقش اساتید  صابر رائقی  جناب آقای 

با مشارکت اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز  23/12/1399تاریخ 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 4مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات 

 26/12/1399تاریخ: 

 دپ/47128/6/18/20 :شماره


