
 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  ، وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  ظهیري    يجناب  ماریا  (کادر      دکتر  سازي  وبینار  وار  بازي  پزشکی)  در  ربرد  تاریخ آموزش  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  بیناباج  ي  جناب  مرادي  (کادر      مریم  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  ی برگزار گردید،  پزشک  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  اکدکتر    ي  جناب  (کا در      ابریانشرافت  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  اسدآباد  ي  جناب  اصالنی  (کادر      مرضیه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  وار سازي  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  گردید،  پزشکی برگزار    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      علیرضا جشنی مطلقدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمدرضا یزدانخواه محدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  اسفندیاريدکتر    ي  جناب  بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      عاطفه  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا سرکار خانم/  محموديدکتر    ي  جناب  پزشکی)  (کا وبینار  در      مرضیه  آموزش  در  وار سازي  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردخواه محمدرضا یزداندکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  موحددکتر    ي  جناب  (کادر      علی  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
فعال    حضور  ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  میالنیدکتر    ي  جناب  (کادر      هانی  ساوبینار  وار  بازي  پزشکی)  ربرد  آموزش  در  تاریخ زي  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایشدبیر علمی  

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      مهراندخت سیروسدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .ند داشته ا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  حمیديدکتر    ي  جناب  (کا در      علی  پزشوبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ کی)  ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      اعظم زیرك علی آبادي  ي  جناب  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا سرکار خانم/  دارابیدکتر    ي  جناب  بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      امیرحسین  تاربرد  ریخ در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      فاطمه محمودزاده زرندي  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کتر فرحناز کمالی دشت ارژنید               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  صفويدکتر    ي  جناب  (کادر      عیسی  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  عبدلی  ي  جناب  (کادر      فاطمه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  افراسیابی  ي  جناب  (کادر      صدیقه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    عات و توسعه آموزش علوممرکز مطال  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 م پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علو                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خا  آقانم/سرکار  اکبريدکتر    ي  جناب  (کادر      زهرا  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ  ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  اسکندري   ي  جناب  (کادر      پریسا  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    وممرکز مطالعات و توسعه آموزش عل  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      دیقه خیراندیشصدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  نعیمیدکتر    ي  جناب  (کادر      بهروز  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  ار گردید،  پزشکی برگز  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401  تاریخ:

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      مرضیه پشم فروشدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردا یزدانخواه مدرضحمدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  ضیائیدکتر    ي  جناب  (کادر      منصور  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2  مدتبه  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  علیرضایی   ي  جناب  (کادر      زهرا  پزشکی)    يباز  ربرد وبینار  آموزش  در  سازي  تاریخ وار  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 دفرمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پزشکیدانشگاه علوم 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      محمدرضا میرزاییدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
  فعال  حضور  ساعت  2ت  به مدپزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  محمديدکتر    ي  جناب  (کادر      سودابه  س وبینار  وار  بازي  د ربرد  پزشکی)  ازي  آموزش  تاریخ ر  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 شهمای  دبیر علمی

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 داشتی درمانی بوشهرات بهدانشگاه علوم پزشکی و خدم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  مظفريدکتر    ي  جناب  (کادر      نسرین  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401  خ:تاری

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  طاهرخانیدکتر    ي  جناب  (کادر      رضا  پزوبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ شکی)  ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهرنی بو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  تمیمی  ي  جناب  (کادر      طاهره  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        رحناز کمالی دشت ارژنیتر فکد               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  واحديدکتر    ي  جناب  (کادر      محسن  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  میزبانی  به  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 و توسعه آموزش علوم پزشکی العاتسرپرست مرکز مط                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی) وبینار (کادر      مهندس مسعود محمدي باغمالیی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  1401/ 24/02در  علوم  به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  برگزار گردید،    مرکز    ساعت   2به مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        مالی دشت ارژنیناز کدکتر فرح               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  سواديدکتر    ي  جناب  (کادر      نجمه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  ییزبانبه م   1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ه آموزش علوم پزشکیتوسع سرپرست مرکز مطالعات و                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      محمد حسین دلشاددکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        یارژن دکتر فرحناز کمالی دشت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  ریتا

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      محمداسماعیل حاجی نژاددکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور   ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  بانیبه میز  24/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکیوسعه سرپرست مرکز مطالعات و ت                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  پوردکتر    ي  جناب  روانی  (کادر      مریم  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      معصومه روانی پوردکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    لعات و توسعه آموزش علوماز مطمرک  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وم پزشکیزش علسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آمو                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خکاسر  آقاانم/ر  غفاريدکتر    ي  جناب  (کادر      مهرانگیز  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 عالی مه تسب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  قهرمانی  ي  جناب  (کادر      زینب  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    ش علومآموز  مرکز مطالعات و توسعه  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  پوالديتر  دک  ي  جناب  (کادر      شهناز  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401ریخ:  تا

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  داشت، وزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 42/20در تاریخ  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      مریم شیري  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت دید، ار گرپزشکی برگز مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  نژاد  ي  جناب  حاجی  (کا وبیر  د    فاطمه  پزشکی)  نار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردزدانخواه یرضا محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  جمالی   ي  جناب  (کادر      معصومه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
ضور فعال  ح  اعتس  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  نشاط  ي  جناب  تهرانی  (کا در      بنفشه  باوبینار  واربرد  پزشکی)  زي  آموزش  در  سازي  تاریخ ر  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 لمی همایشیر عبد

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهرکی و دانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا سرکار خانم/  تنگستانیدکتر    ي  جناب  (کا در      حدیث  پزشکی)  وبینار  آموزش  وار سازي در  بازي  تاریخ ربرد  در 
  حضور فعال  ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .ه اند داشت

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  فنوديدکتر    ي  جناب  (کا در      سحر  آوبینار  در  سازي  وار  بازي  تاریخ پزشکی)  موزش  ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2ه مدت  بپزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مانی بوشهرتی دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  ساجديقردکتر    ي  جناب  (کادر      یه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ر دکی)  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشوبینار (کادر      مهندس ضیاءالدین کشاورزپور  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور   ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  24/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هری بوشدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  سربازدکتر    ي  جناب  (کادر      مریم  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ر فرحناز کمالی دشت ارژنیدکت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  (کادر      دکتر سیدرضا خطیبی  ي  جناب  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  وار سازي  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیکز مطسرپرست مر                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یسو نیبد

خانم/  آقاسرکار  حیدرزاده    ي  جناب  (کادر      اعظم  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ت ارژنیلی دشدکتر فرحناز کما               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ /د18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  رهبردکتر    ي  جناب  (کادر      علیرضا  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مطالعات و توسعه آموزش علوم  مرکز  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ش علوم پزشکیآموز سرپرست مرکز مطالعات و توسعه                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/سرک  آقاار  حیدري   ي  جناب  (کادر      محسن  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 عالی بسمه ت                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      سیدعنایت هاشمیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    وزش علومعه آم مرکز مطالعات و توس  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      جواد موسويمحمد   سیددکتر    ي  قا جناب آسرکار خانم/ 
حضور   ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  24/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  فر  ي  جناب  تقوایی  (کادر      رسول  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  رگزار گردید،  پزشکی ب  وممرکز مطالعات و توسعه آموزش عل  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  (کار  د    عسکریانسعیده    ي  جناب  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردرضا یزدانخواه محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ د/18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 کی آموزش پزش وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  قاسمیدکتر    ي  جناب  (کادر      خدیجه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  ید،  پزشکی برگزار گرد  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  نیادکتر    ي  جناب  ارفعی  (کاودر      حسین  پزشکی)  ربینار  آموزش  در  وار سازي  بازي  تاریخ برد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردیزدانخواه  محمدرضادکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  صداقتدکتر    ي  جناب  (کادر      زهرا  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
عال  حضور ف  اعتس  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  زادهدکتر    ي  جناب  (کادر      احمد شبانی  وار    ربردوبینار  پزشکی)  بازي  آموزش  تاریخ سازي در  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 دفرمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مات بهداشتی درمانی بوشهرپزشکی و خددانشگاه علوم 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  پورحاجی  ي  جناب  (کادر      فهیمه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ  ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .اشته اند د

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ پزشکی)    ي در آموزشربرد بازي وار سازوبینار (کادر      محبوبه رمضان زادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ /18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهربهداشتی د دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  جابريدکتر    ي  جناب  (کادر      هاجر  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تارکی)  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشوبینار (کا در      اسماعیل پارسایی منش  ي  جناب آقا سرکار خانم/  یخ در 
حضور فعال    اعتس  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 رست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپ                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  درویشیدکتر    ي  جناب  (کادر      فاطمه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        رحناز کمالی دشت ارژنیدکتر ف               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  یوسفیدکتر    ي  جناب  (کا در      فروغ  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  میزبانی  به  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 و توسعه آموزش علوم پزشکی کز مطالعاتسرپرست مر                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یسو نیبد

خانم/  آقا سرکار  آخوندزادهدکتر    ي  جناب  (کادر      الله  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ت ارژنیز کمالی دشدکتر فرحنا               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 42/20در تاریخ  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      طیبه غریبی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  عات و توسعه آموزش علوممرکز مطال به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 م پزشکیآموزش علو سرپرست مرکز مطالعات و توسعه                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  42/20/1401در تاریخ  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر    رضا نعمتی    ي  جناب آقانم/سرکار خا 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 عالی بسمه ت                                                                                                                
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      بنفشه اسمعیل زادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    زش علومتوسعه آمومرکز مطالعات و    به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 یسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 20/ 42در تاریخ  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      ریم چنانهم   ي  ب آقا جناسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ن و آموزش پزشکی اشت، درماوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   20/1401/ 42در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی) وبینار (کادر   آذر عشقی ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت گردید،  پزشکی برگزار مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  گشمرددکتر    ي  جناب  (کدر      رقیه  پزشکی)  اوبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ  ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فرداه ا یزدانخومحمدرضدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  عبدالهیدکتر    ي  جناب  (کادر      محمد  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
ور فعال  حض  ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ ار سازي در آموزش پزشکی)  رد بازي ورب وبینار (کا در      محمد قاسمی راددکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 علمی همایشدبیر 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر م پزشکی ودانشگاه علو
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  بزي دکتر    ي  جناب  (کادر      عالیه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
ل  حضور فعا  ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .ند داشته ا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  مؤمنیي  جناب  (کادر      خدیجه  آموزوبینار  در  سازي  وار  بازي  پربرد  تاریخ زشکی)  ش  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انی بوشهردرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 42/20در تاریخ  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      اربابیهایده    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  ابراهیمی  ي  جناب  (کادر      عابد  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیز مسرپرست مرک                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  میرزاییدکتر    ي  جناب  (کادر      کامران  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        الی دشت ارژنیکم دکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  کمالیدکتر    ي  جناب  (کا در      فرحناز  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  نیزبا به می   1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیتوسسرپرست مرکز مطالعات و                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشو  یم ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  رستگاردکتر    ي  جناب  (کادر        راضیه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  محمديدکتر    ي  جناب  (کادر      پریسا  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    ت و توسعه آموزش علوملعامرکز مطا  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیوم سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خ  آقا/انمسرکار  پورحاجی  ي  جناب  (کادر      فاطمه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2  به مدتپزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      دکتر عبدالرسول خسروي  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    علوم  وزشمرکز مطالعات و توسعه آم   به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  عبدالهیدکت  ي  جناب  محبوبه  (کادر      ر  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ، درمان و آموزش پزشکی اشتوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  مشکوري  ي  جناب  احمد  (کا در      دکتر  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  رگزار گردید،  ی بپزشک  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      نیحسیدکتر شهره سید  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  کترد                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ش پزشکی موزوزارت بهداشت، درمان و آ 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  42/20/1401در تاریخ  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      آیناز دفتريي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2دت به م پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  امیري  ي  جناب  بتول  (کادر      دکتر  پزشکی)  رب وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ رد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فرده محمدرضا یزدانخوادکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرلودانشگاه ع
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  عازمیان  ي  جناب  آزاده  (کادر      دکتر  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
فعال    ورحض  ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 42/20در تاریخ  ر آموزش پزشکی)  د  ربرد بازي وار سازيوبینار (کادر      نادیه پاکاري  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 شایدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هداشتی درمانی بوشهرب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کا در      رضا بصیریان جهرمی  دکتري  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .د داشته ان

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  رمضانی  ي  جناب  (کادر      مریم  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ   درربرد 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                   دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رشهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  پورخلیلی  ي  جناب  خلیل  (کادر      دکتر  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کتر فرحناز کمالی دشت ارژنید               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  باغبانی  ي  جناب  (کا در      سمیه  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ات و توسعه آموزش علوم پزشکیلعسرپرست مرکز مطا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی هواگ له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  بهرامپور   ي  جناب  (کادر      پریسا  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ  ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        رژنیا دکتر فرحناز کمالی دشت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  ي  جناب آقاسرکار خانم/  در ربرد 
حضور   ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  نیبابه میز  24/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیوسسرپرست مرکز مطالعات و ت                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6:  شماره

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  فرشادپور  ي  جناب  فاطمه  (کادر      دکتر  پزشکی)  وبینار  آموزش  در  سازي  وار  بازي  تاریخ ربرد  در 
حضور فعال    ساعت  2به مدت  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 24/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        یژندکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 20/ 42در تاریخ  ربرد بازي وار سازي در آموزش پزشکی)  وبینار (کادر      وحیده نیري  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        یژندکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8673/6شماره:  

 


