
 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

برجی  خانم  سرکار    دانشجویان)  کارگاهدر      انمریم  در  رسان  خودآسیب  رفتارهای  شناسی  تاریخ  نشانه  در  که   )

اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    همکاریبا    1400/ 27/08

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

 

 حمدرضا یزدانخواه فردمدکتر 

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای دارابی    جناب  امیرحسین  رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در     دکتر  )نشانه شناسی  در کارگاه 

مرکز    27/08/1400تاریخ   و  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در      دکتر بنفشه اسمعیل زاده  سرکار خانم   

مرکز    27/08/1400تاریخ   و  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که     ج آبادفاطمه نجفی شردکتر    سرکار خانم   

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز    27/08/1400در تاریخ  

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

 

 تر محمدرضا یزدانخواه فرددک

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر محمدعلی زارع    جناب آقای 

عات و  با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطال   1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر نفیسه فاضلیان  سرکار خانم   

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر اکرم فرهادی  سرکار خانم   

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 ضا یزدانخواه فرددکتر محمدر

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر فاطمه درویشی  سرکار خانم   

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر ماریا ظهیری  سرکار خانم   

اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    با همکاری  1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ در کارگاه )    دکتر محمد رایانی    جناب آقای

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 ه فرددکتر محمدرضا یزدانخوا 

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     مهسا جاللی دکتر    سرکار خانم   

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر رقیه قاسمی  سرکار خانم   

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و  با همکاری اداره مشاوره    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

سی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در در کارگاه )نشانه شنا    حکیمه واحدپرست  دکتر  سرکار خانم   

مرکز    27/08/1400تاریخ   و  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        ر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدی 

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر فروغ یوسفی  سرکار خانم   

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 ی بسمه تعال                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم    تاریخ     حیدریفاطمه    سرکار  در  که  دانشجویان(  در  رسان  خودآسیب  رفتارهای  شناسی  )نشانه  کارگاه  در 

و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی  1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

سیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآ    دکتر علیرضا جعفری    جناب آقای 

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

)نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در     دکتر صیقه خیراندیش  سرکار خانم    در کارگاه 

مرکز    27/08/1400تاریخ   و  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 شت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  خرمی    جناب  تاریخ     سلیمان  در  که  دانشجویان(  در  رسان  خودآسیب  رفتارهای  شناسی  )نشانه  کارگاه  در 

نشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و  با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دا  1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

رفتارهای خودآسیب رسان در د    دکتر مرضیه محمودی  سرکار خانم    )نشانه شناسی  که در در کارگاه  انشجویان( 

مرکز    27/08/1400تاریخ   و  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400ریخ:  تا

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آریا  سرکار خانم    تاریخ     دکتر نرگس  )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در  در کارگاه 

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در     دکتر شبنم سالک زمانی  سرکار خانم   

ع  27/08/1400تاریخ   دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  مرکز  با  و  بوشهر  پزشکی  لوم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

فر  سرکار خانم    )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجو    دکتر شهره شادمان  یان( که در در کارگاه 

مرکز    27/08/1400تاریخ   و  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  سر  محمدی  کار  سودابه  در     دکتر  که  دانشجویان(  در  رسان  خودآسیب  رفتارهای  شناسی  )نشانه  کارگاه  در 

مرکز    27/08/1400تاریخ   و  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری  با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم    شبابی  سرکار  تاریخ     زینت  در  که  دانشجویان(  در  رسان  خودآسیب  رفتارهای  شناسی  )نشانه  کارگاه  در 

شهر و مرکز مطالعات و  با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بو  1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ   نژاد  اعظم حسین    سرکار خانم   

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400  تاریخ:

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     ی صادقیدکتر مهد    جناب آقای 

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 کتر محمدرضا یزدانخواه فردد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان(    مهندس مسعود محمدی باغمالیی   جناب آقای 

تاریخ   در  و   1400/ 08/ 27که  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مشاوره  اداره  همکاری    با 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در کارگاه )نشانه شناسی رفتارهای خودآسیب رسان در دانشجویان( که در تاریخ     دکتر منصور ضیایی    جناب آقای

با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز مطالعات و    1400/ 27/08

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 2/09/1400تاریخ:  

 /دپ 30929/6/18/20:  شماره


