
 بسمه تعالی                                                                                                                

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KF)در کارگاه   رضا حاجیونیغالمدکتر  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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 توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  سودابه زنده بودیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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 توسعه 21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  سعیده فیروزبختدکتر   سرکار خانم  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره



 الیبسمه تع                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  سارا قربان پوردکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  مهرزاد بحتوییدکتر  جناب آقای  

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

 

 اییدکتر کامران میرز

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  عامر یزدانپرستدکتر  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 زشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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 توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  عبدالمجید عمرانیدکتر  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  مریم حاجی سمندریدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

و توسعه  به میزبانی مرکز مطالعات 21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  خدیجه قاسمیدکتر   سرکار خانم 

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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 توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  راضیه رستگاردکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 دتآموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به م

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  ناهید آرامدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 یرزاییدکتر کامران م

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  نصراله ملکیدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 زشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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 توسعه  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  مهدی محمودپوردکتر  جناب آقای  

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

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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 توسعه آموزش  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  علی کظیمیدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: 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 توسعه آموزش  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  رضا نعمتیدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 1 علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  21/21/2911در تاریخ  (KFدر کارگاه )  اعظم امینیدکتر   سرکار خانم 

 عال داشته اند.ساعت حضور ف 1 علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 21/21/2311تاریخ: 

 /دپ99111/6/21/12: شماره


