
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   ی زادهمهناز نجف  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" شنایی با محیطکارگاه آدر   شهناز نجفی زاده  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   مریم مرزباندکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191تاریخ که در  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر  دکتر محمد عبدالهی  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   بهرام احمدیدکتر  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901 تاریخ:

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   رضا بصیریان جهرمیدکتر  جناب آقای  

ساعت حضور فعال  2مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز  31/9/3191

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   خلیل پورخلیلیدکتر  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   راضیه باقرزادهدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 رمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   حکیمه واحدپرستدکتر   سرکار خانم

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   سحر حسینی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   لیال دهقانیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901خ: تاری

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   پریسا اسکندری  سرکار خانم 

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

 

 میرزایی دکتر کامران

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   نادیه پاکاری  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطا

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یهگوا لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   صدیقه افراسیابی  سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   شبنم سالک زمانیدکتر   خانمسرکار  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   ل امیریبتودکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" ایی با محیطکارگاه آشندر   سمیه باغبانی سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901ریخ: تا

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  31/9/3191که در تاریخ  "Adobe Connect" کارگاه آشنایی با محیطدر   پریسا بهرامپور سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم

 

 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی  31/9/3191که در تاریخ "Adobe Connect"در کارگاه آشنایی با محیط  پرویز عضدی  جناب آقای 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 71/90/7901تاریخ: 

 /دپ91373/3/71/09شماره: 

 


