
 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ روش تدریس مقدماتی) در کارگاه  حاتمیدکترگیسو   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 محمدرضا یزدانخواه فرددکتر 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                         

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                                                                       

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر فرناز کوهستانی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر نیلوفر معتمد  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 ی برگزار گردید، به مدتپزشک مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ مقدماتی)روش تدریس  در کارگاه  دکتر سودابه نمازی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  طیبه غریبی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  فاطمه حیدری  خانمسرکار  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  راضیه رستگاردکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 یزدانخواه فرددکتر محمدرضا 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر فرزانه نظری  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت وممطالعات و توسعه آموزش عل

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ یس مقدماتی)روش تدر در کارگاه  دکتر ساسان زائری جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیدب

به میزبانی مرکز مطالعات  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  صدیقه افراسیابی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت،

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر سودابه پورفداکاری  سرکار خانم 

 اعت حضور فعال داشته اند.س 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر فرحناز کمالی  سرکار خانم 

 ند.ساعت حضور فعال داشته ا 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  نفیسه فاضلیاندکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت لعات و توسعه آموزش علوممطا

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  ریدکتر نسرین مظف  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  نادیه پاکاری  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 رکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر م

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 عالیبسمه ت                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر علی حمیدی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 به مدتپزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر اکبر عادل نیا جناب آقای  

 ال داشته اند.ساعت حضور فع 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

رکز به میزبانی م 82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر نجمه سوادی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  یم مرزباندکتر مر  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر حبیب عمرانی خو جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 اه فرددکتر محمدرضا یزدانخو

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  پریسا اسکندری  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 رگزار گردید، به مدتپزشکی ب و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088ریخ: تا

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر اعظم امینی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر غالمرضا خمیسی پور جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 زش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر رضا طاهرخانی جناب آقای  

 عال داشته اند.ساعت حضور ف 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مطالعات و  به میزبانی مرکز 82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  خدیجه مؤمنی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  ادات جاللیاندکتر زهرا س  سرکار خانم

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر لیال دهقانی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 واه فرددکتر محمدرضا یزدانخ

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088 تاریخ:

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  عابد ابراهیمی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 رگزار گردید، به مدتپزشکی ب توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ ی)روش تدریس مقدمات در کارگاه  دکتر فاطمه عباسی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر بنفشه اسمعیل زاده  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 موزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ

 

 

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر شبنم سالک زمانی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر مریم نکویی  سرکار خانم

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت و توسعه آموزش علوم

 

 کتر محمدرضا یزدانخواه فردد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر بهرام احمدی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت عه آموزش علوممطالعات و توس

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی هدر کارگا  دکتر حسین قائدی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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 مطالعات و  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  نرجس سقایی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و 

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر نرگس عبیدی  سرکار خانم

 حضور فعال داشته اند. ساعت 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یزبانی مرکز به م 82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر منصور ضیایی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر محسن امیدوار جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  سمیه باغبانی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 خواه فرددکتر محمدرضا یزدان

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  کاظم مشایخی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 گزار گردید، به مدتپزشکی بر توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077در تاریخ ( )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  پریسا بهرامپور  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یاهگو لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  طاهره تمیمی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 یمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر افشین شیرکانی جناب آقای  

 ند.ساعت حضور فعال داشته ا 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر سعید نجف پور بوشهری جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت ز مطالعات و توسعه آموزش علوممرک

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  ساالری دکتر هدایت جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: مارهش



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر خدیجه قاسمی  سرکار خانم

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 ددکتر محمدرضا یزدانخواه فر

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  حدیث تنگستانیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 رگزار گردید، به مدتپزشکی ب مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077ریخ ( در تا)روش تدریس مقدماتی در کارگاه  رضا نعمتی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر اکرم فرهادی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 یمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر راضیه باقرزاده  سرکار خانم

 اند.ساعت حضور فعال داشته  8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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 82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  فرخنده مهبودی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی گاهدر کار  مریم چنانه  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر مهدی صادقی جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطال

 

 

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یاهگو لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  ادژفاطمه حاجی ن  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 زش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر بهروز نعیمی جناب آقای  

 اند. ساعت حضور فعال داشته 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  الله آخوندزادهدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  شاورزپورمهندس ضیاء ک جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر فروغ یوسفی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 رددکتر محمدرضا یزدانخواه ف

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  فاطمه پوربهی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 گردید، به مدت پزشکی برگزار توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077تاریخ ( در )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  دکتر هاجر جابری  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

                                                                                                

 

 

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: 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  82/70/0077( در تاریخ )روش تدریس مقدماتی در کارگاه  محمد جمیری جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

                                                                                   

                                                                                        

 

 1/80/1088تاریخ: 

 /دپ31012/6/10/38: شماره


