
 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات    26/08/1400( در تاریخ  OSCEآزمون  )  در کارگاه    ه واحدپرستدکتر حکیم    سرکار خانم 

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

 

 محمدرضا یزدانخواه فرددکتر 

        مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر علیرضا جعفری    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

کارگاه    نژادفاطمه حاجی      سرکار خانم  تاریخ  OSCE)آزمون    در  در  و    26/08/1400(  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400  ( در تاریخOSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر شهناز پوالدی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر عبدالمجید عمرانی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    مریم چنانه    سرکار خانم  میزبانی  26/08/1400( در  توسعه   به  و  مطالعات  مرکز 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  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  امینی  دکتر    سرکار  کارگاه     اعظم  تاریخ  OSCE)آزمون    در  در  مطالعا   26/08/1400(  مرکز  میزبانی  و  به  ت 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    پریسا بهرامپور    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت زش علومآمو

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات    1400/ 26/08( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    شبنم سالک زمانی  دکتر    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    یم الهام شاکر  دکتر    سرکار خانم  به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 زار گردید، به مدتپزشکی برگ توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 مه تعالی بس                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    عالیه رفیعی    سرکار خانم  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 تپزشکی برگزار گردید، به مد آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    رقیه گشمرد    سرکار خانم 

 ل داشته اند.ساعت حضور فعا 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 موزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آ 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر سعید تاجبخش    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    سحر احمدوند    سرکار خانم 

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

 

 یزدانخواه فرددکتر محمدرضا 

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشک 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر مرادعلی فوالدوند    جناب آقای 

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

 

 اه فرددکتر محمدرضا یزدانخو

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  زائری    جناب  تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر ساسان  و    26/08/1400( در  مرکز مطالعات  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر 

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    آیناز دفتری    سرکار خانم  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    وسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و ت

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  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  افراسیابی    سرکار  کارگاه    صدیقه  تاریخ  OSCE)آزمون    در  در  و    26/08/1400(  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    لوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی هگوا له یوس نیبد

آقای  نعیمی    جناب  بهروز  کارگاه     دکتر  تاریخ  OSCE)آزمون    در  در  و   26/08/1400(  مطالعات  مرکز  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    زهرا علیرضایی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    مهدی صادقی  دکتر    جناب آقای به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

نیلوفر معتم    سرکار خانم  تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه     ددکتر  به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    رگاهدر کا    راضیه باقرزادهدکتر      سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCEن  )آزمو  در کارگاه   محمدعلی حقیقیدکتر     جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400تاریخ  ( در  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر فاطمه عباسی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    طاهره تمیمی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ی مرکز مطالعات و  به میزبان  26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر افشین شیرکانی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

طالعات و  به میزبانی مرکز م   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر امیرحسین دارابی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر نجمه سوادی    سرکار خانم  به میزبانی مرکز مطالعات و    1400/ 26/08( در 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت عه آموزش علومتوس

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    1400/ 26/08( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر حدیث تنگستانی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر محسن امیدوار    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    زینت شبابی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر فاطمه درویشی    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 زار گردید، به مدتپزشکی برگ توسعه آموزش علوم

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 مه تعالی بس                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

الهام رحمانی    سرکار خانم  تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه     دکتر  به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای پور    جناب  خمیسی  غالمرضا  کارگاه    دکتر  تاریخ  OSCE)آزمون    در  در  مرکز    26/08/1400(  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 هداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر نسرین مظفری    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 ن و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  26/08/1400( در تاریخ OSCE)آزمون  در کارگاه  الهام زند   سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20  :شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه     طیبه غریبی    سرکار خانم  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در 

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

 

 دانخواه فرددکتر محمدرضا یز

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

قائدی    جناب آقای  تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر حسین  به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    دیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیم

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر راضیه رستگار    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز م

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ماریا ظهیری    سرکار خانم  تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر  و    26/08/1400( در  مرکز مطالعات  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    سعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و تو 

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افشین برازش    جناب آقای  تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر  به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    وم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اکرم فرهادی    سرکار خانم  تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر  به میزبانی مرکز مطالعات و   26/08/1400( در 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  هشمار



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر سودابه محمدی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر حبیب عمرانی خو    جناب آقای

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  رضا      جناب  جهرمیدکتر  کارگاه    بصیریان  تاریخ  OSCE)آزمون    در  در  مرکز    26/08/1400(  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات    26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    حسینیدکتر شهره سید      سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    1400/ 26/08( در تاریخ  OSCE)آزمون    کارگاهدر      دکتر مرضیه محمودی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400( در تاریخ  OSCEمون  )آز  در کارگاه    دکتر لیال طهماسبی    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  ارهشم



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  آباد     سرکار  نجفی شرج  فاطمه  کارگاه    دکتر  تاریخ  OSCE  )آزمون  در  در  مرکز    26/08/1400(  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    26/08/1400( در تاریخ  SCEO)آزمون    در کارگاه    مهندس مسعود محمدی باغمالیی  جناب آقای   

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و    26/08/1400تاریخ  ( در  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر فاطمه فرشادپور    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات   62/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر عبداله حاجی وندی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ه میزبانی مرکز مطالعات و  ب   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر رضا طاهرخانی    جناب آقای 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ی مرکز مطالعات  به میزبان  26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    دکتر صدیقه خیراندیش    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

توسعه   به میزبانی مرکز مطالعات و  26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    فاطمه حیدری    سرکار خانم 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه   26/08/1400( در تاریخ  OSCE)آزمون    در کارگاه    سمیه باغبانی    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت ومآموزش عل

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                   مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                   

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  فرد    جناب  یزدانخواه  محمدرضا  کارگاه    دکتر  تاریخ  OSCE)آزمون    در  در  مرکز    26/08/1400(  میزبانی  به 

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

 

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

                               مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

                                                

 

 29/08/1400تاریخ:  

 /دپ 31152/6/18/20:  شماره


