
 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  ، وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  20/1401/ 52در تاریخ  )  تعهد حرفه ايوبینار (در      کامران میرزاییدکتر      يجناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردرضا یزدانخواه محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   52/20/1401در تاریخ  تعهد حرفه اي)  وبینار (در      بنفشه اسمعیل زادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .ل داشته اند حضور فعاساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 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/ 8676/6شماره:  

 



 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/  ماریا ظهیري  ي  جناب  تاریتعهد حرفه اي)  وبینار (در      دکتر  میزبانی  52/20/1401خ  در  مرکز    به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  20/1401/ 52در تاریخ  تعهد حرفه اي)  وبینار (در      فاطمه فرشادپوردکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 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/ 8676/6شماره:  

 



 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/  تاریخ  تعهد حرفه اي)  وبینار (در      فروغ یوسفیدکتر    ي  جناب  میزبانی  20/1401/ 52در  مرکز    به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  1مدت شکی برگزار گردید، به پز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 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/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  1401/ 52/20در تاریخ  تعهد حرفه اي)  وبینار (در      طیبه غریبی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز مطالعات و   52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ   هایده اربابی سرکار خانم/جناب آقاي  
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  مؤمنی  سرکار  تاریخ      خدیجه  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   52/20/1401در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ت و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطالعا

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401:  تاریخ

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خان  آقاي  سرکار  تاریخ      یديصمعصومه    م/جناب  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   52/20/1401در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  حیدري  سرکار  تاریخ      محسن  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 اند.حضور فعال داشته ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      رضا طاهرخانیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 یله گواهی می شود:بدین وس

به میزبانی مرکز مطالعات و    1401/ 52/20در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      زیور زنگنه   سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      احمد مشکوريدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت  د، بهمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردی

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401  تاریخ:

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    امینیدکتر    سرکار خانم/جناب  وبینا     اعظم  (تعدر  تاریخ  ر  در  اي)  مرکز    20/1401/ 52هد حرفه  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شتی درمانی بوشهربهدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز   52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ   اعظم زیرك علی آبادي سرکار خانم/جناب آقاي  
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        ناز کمالی دشت ارژنیحر فردکت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز مطالعات    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      الهام کریمی  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به توسع و

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز مطالعات   1401/ 52/20در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ   الهام ناوي پور قاي ناب آسرکار خانم/ج 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردضا یزدانخواه محمدردکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 کی ش پزشوزارت بهداشت، درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

تاریخ      امین فرجوددکتر      سرکار خانم/جناب آقاي    به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در 
 داشته اند.حضور فعال ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

زبانی مرکز مطالعات و  به می 52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ   آیناز دفتري سرکار خانم/جناب آقاي  
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 توسعه آموزش علوم پزشکیمطالعات و  سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  تاری

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 ی شود:هی میله گوابدین وس

آقاي    نعیمیدکتر    سرکار خانم/جناب  تاریخ      بهروز  (تعهد حرفه اي) در  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                          دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 تعالی بسمه                                                                                                                 
 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      بهمن رماونديدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ه ار گردید، بمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگز

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز مطالعات و    1401/ 52/20فه اي) در تاریخ  حر  ار (تعهددر وبین    پرند نجفی  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهرت بهداشتی ددانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  اسکندري  سرکار  تاریخ      پریسا  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        شت ارژنید ناز کمالی دکتر فرح               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      حدیث تنگستانیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت وزش علوم پزشکی برگزار گردید، به و توسعه آم  مطالعات

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401:  تاریخ

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  آقاي/سرکار  ممسنی    جناب  تاریخ      حدیث  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردخواه مدرضا یزداندکتر مح                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401ریخ:  تا

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      حسام الدین عسکري  سرکار خانم/جناب آقاي   
 شته اند.حضور فعال داساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ /18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز   52/20/1401  در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ    حسین ارفعی نیادکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیت مرکز مطالسرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 واهی می شود:ین وسیله گدب

آقاي    تاریخ      صدیقه خیراندیشدکتر    سرکار خانم/جناب  اي) در  (تعهد حرفه  وبینار  میزبانی   52/20/1401در  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 الی بسمه تع                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    تاریخ      هاجر جابريدکتر    سرکار خانم/جناب  وبینار (تعهد حرفه اي) در  میزبانی مرکز    52/20/1401در  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ردید، به کی برگزار گمطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  ندکتر    سرکار  و     وبهار منیر  تاریخ  در  در  اي)  حرفه  (تعهد  مرکز   52/20/1401بینار  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 ردفدکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهرم پزشکی و خ دانشگاه علو
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      پریسا محمديدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        تر فرحناز کمالی دشت ارژنیدک               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ز  یزبانی مرکبه م   52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      پوریدردانه غفاردکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 علوم پزشکی توسعه آموزش سرپرست مرکز مطالعات و                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 می شود:بدین وسیله گواهی 

تاریخ      رقیه ساجديدکتر    ار خانم/جناب آقاي  سرک  به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 مان و آموزش پزشکی داشت، درت بهوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    فنوديدکتر    سرکار خانم/جناب  تاریخ      سحر  اي) در  (تعهد حرفه  وبینار  مرکز    52/20/1401در  میزبانی  به 
 ور فعال داشته اند.حضساعت  1ت دم مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز   52/20/1401در تاریخ  عهد حرفه اي)در وبینار (ت  سید رضا خطیبیدکتر  سرکار خانم/جناب آقاي  
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهراشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  موسويدکتر    سرکار  تاریخ      سیدمحمدجواد  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  به   1401/ 52/20در 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        ی دشت ارژنیاز کمالفرحن دکتر               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

  

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    وفادکتر    سرکار خانم/جناب  تاریخ      فرشته سهرابی  اي) در  (تعهد حرفه  وبینار  میزبانی   52/20/1401در  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت وسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و ت مرکز

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموز                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ /18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      محمدعلی فهمیده کاردکتر    ب آقاي  ر خانم/جناکاسر 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی  درمانهداشت، وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      مصطفی شیخیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 فعال داشته اند. حضورساعت  1 مدتمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52تاریخ  حرفه اي) در  در وبینار (تعهد      منصور ضیائیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردرمانی بوشه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      ندا حاج علیزادهدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        ارژنی ز کمالی دشتدکتر فرحنا               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  آریادکتر    سرکار  تاریخ      نرگس  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت م پزشکی برگزار گردید، به عه آموزش علومطالعات و توس

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ /د18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      یئوکحید خلقی اسودکتر    آقاي  سرکار خانم/جناب   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردزدانخواه تر محمدرضا یدک                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 موزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آ 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      احمد شبانی زادهدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 اند. عال داشتهر فحضوساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52تاریخ  در وبینار (تعهد حرفه اي) در      زینب کشوريدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه
 
 

 له گواهی می شود:بدین وسی

آقاي    خانم/جناب  سلطانی  سرکار  تاریخ      راحله  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز    52/20/1401در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 

 ی بسمه تعال                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      راضیه رستگاردکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ردید، به شکی برگزار گمطالعات و توسعه آموزش علوم پز

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  تقوایی  سرکار  وبین    فر  رسول  تاریخ  در  در  اي)  حرفه  (تعهد  مرکز   20/1401/ 52ار  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ /18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهرپزشکی و خدمادانشگاه علوم 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      رضا بصیریان جهرمیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.اعت س 1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

و   مرکز مطالعاتبه میزبانی    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      رضا نعمتی  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیآموزش علوم پسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      دوران محله  رقیه قلی زاده  جناب آقاي  /سرکار خانم 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی ت بهداشت، اروز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  تاریخ      رقیه گشمرد   دکترسرکار  در  اي)  (تعهد حرفه  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 فعال داشته اند. حضورساعت  1مدت  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  اکبري دکتر    سرکار  (تع    زهرا  وبینار  در در  اي)  مرکز    20/1401/ 52اریخ  ت  هد حرفه  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 رپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ /18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      زهرا داوري شهرکی  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        رژنیکمالی دشت ا دکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    تاریخ      زهرا صداقت دکتر    سرکار خانم/جناب  اي) در  (تعهد حرفه  وبینار  مرکز    52/20/1401در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت شکی برگزار گردید، به عه آموزش علوم پزمطالعات و توس

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم/جناب    قهرما  آقاي  سرکار  تاریخ      نیزینب  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   52/20/1401در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردا یزدانخواه دکتر محمدرض                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز مطالعات    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      سمیه باغبانی  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

ز به میزبانی مرک   52/20/1140در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      سودابه محمديدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زش علوم پزشکیلعات و توسعه آموسرپرست مرکز مطا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 د:گواهی می شوبدین وسیله 

به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      سید عنایت هاشمیدکتر    رکار خانم/جناب آقاي  س 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 تعالی بسمه                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

تاریخ      شبنم سالک زمانیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي    به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ردید، به رگزار گمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ب

 

 فردرضا یزدانخواه دکتر محمد                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 یله گواهی می شود:بدین وس

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52ر وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ  د    ریانشرافت اکابدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 اشته اند.حضور فعال دساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 دفردکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 علمی همایشدبیر 

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 مه تعالی بس                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرپزشکی  دانشگاه علوم
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      شکراله فرخیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت گزار گردید، به مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 ن وسیله گواهی می شود:بدی

  نی مرکز به میزبا   20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      يشهناز پوالد دکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ش علوم پزشکیعه آموزسرپرست مرکز مطالعات و توس                 بیر علمی همایشد

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز
 
 

 ود:بدین وسیله گواهی می ش 

آقاي  سر  خانم/جناب  افراسیابی  کار  تاریخ      صدیقه  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت رگزار گردید، به مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ب

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                          دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رمان و آموزش پزشکی داشت، دوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  ضیاءالدین  سرکار  تاریخ      کشاورزپور  مهندس  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  به   52/20/1401در 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت د، به یزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردیم 

 

 فردواه دکتر محمدرضا یزدانخ                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگا
 
 

 می شود:بدین وسیله گواهی 

به میزبانی مرکز مطالعات   1401/ 52/20رفه اي) در تاریخ (تعهد حدر وبینار   عابد ابراهیمی سرکار خانم/جناب آقاي  
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 درمانی بوشهرهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    نیادکتر    سرکار خانم/جناب  عادل  آبادي  اکبر  تاریخ      نجف  در  اي)  (تعهد حرفه  وبینار  به    20/1401/ 52در 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        ر فرحناز کمالی دشت ارژنیدکت               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 یله گواهی می شود:بدین وس

آقاي    اسفندیاريدکتر    سرکار خانم/جناب  تاریخ      عاطفه  در  اي)  (تعهد حرفه  وبینار  میزبان  52/20/1401در  ی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مرکز 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 علوم پزشکی ه آموزشسرپرست مرکز مطالعات و توسع                 یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6  شماره:

 



 سمه تعالی ب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش
 
 

 د:بدین وسیله گواهی می شو

به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      عبدالرسول خسرويدکتر    ار خانم/جناب آقاي  سرک 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت کی برگزار گردید، به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  بهداشت، وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    تاریخ      هبرعلیرضا ردکتر    سرکار خانم/جناب  وبینار (تعهد حرفه اي) در  میزبانی    20/1401/ 52در  مرکز  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1دت م مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی    52/20/1401حرفه اي) در تاریخ    ر (تعهددر وبینا    غالمرضا خمیسی پوردکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزار

 ی درمانی بوشهربهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

میزبانی مرکز  به    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      فاطمه درویشیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند. ساعت 1مدت ه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، ب

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        کمالی دشت ارژنیفرحناز دکتر                

 و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 می شود: بدین وسیله گواهی 

آقاي    (ت    فاطمه شریفی فرد  سرکار خانم/جناب  وبینار  تاریخ  در  میزبانی مرکز    20/1401/ 52عهد حرفه اي) در  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به و توسع مطالعات

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزا

 اشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      فاطمه عباسیدکتر    قاي  جناب آ/سرکار خانم 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، ب

 

 فرددرضا یزدانخواه کتر محمد                                       ز کمالی دشت ارژنیدکتر فرحنا               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6ه:  شمار

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زشکی آموزش پوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52تعهد حرفه اي) در تاریخ  در وبینار (    فاطمه موسوي زاده  سرکار خانم/جناب آقاي   
 ته اند.عال داشحضور فساعت  1مدت وسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و ت

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم/جنا  آقاي  سرکار  زاده  ب  تار    فائزه حسین  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   20/1401/ 52یخ  در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردحمدرضا یزدانخواه دکتر م                                       ز کمالی دشت ارژنیدکتر فرحنا               

 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیرست مرکسرپ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 سیله گواهی می شود:بدین و

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      فرحناز کمالیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 داشته اند.حضور فعال ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 یسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 ه تعالی بسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي  سرکار خانم/جن  مزینی    اب  فرناز  تاریخ    دکتر  در  اي)  (تعهد حرفه  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت زار گردید، به شکی برگمطالعات و توسعه آموزش علوم پز

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 ین وسیله گواهی می شود:بد

به میزبانی مرکز مطالعات    52/20/1401بینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ  در و     يفرین تاتار  سرکار خانم/جناب آقاي   
 ه اند.حضور فعال داشتساعت  1مدت و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشبیر علمد

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6  شماره:

 



 تعالی بسمه                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهرشکی و خ دانشگاه علوم پز
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      دکتر الله آخوندزاده  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت گزار گردید، به مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6اره:  شم

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 ن وسیله گواهی می شود:بدی

نی  ه میزباب  52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      برازجانی  لیدا وزیريدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرده دکتر محمدرضا یزدانخوا                                       نیدکتر فرحناز کمالی دشت ارژ                

 عه آموزش علوم پزشکیت و توسسرپرست مرکز مطالعا                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه 
 
 

 ود:هی می ش بدین وسیله گوا

آقاي    خانم/جناب  دهقانی دکتر    سرکار  تاریخ      لیال  در  اي)  (تعهد حرفه  وبینار  مرکز    52/20/1401در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 هداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      بوبه رمضان زادهمحدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت به  گردید، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار

 

 فردزدانخواه دکتر محمدرضا ی                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 واهی می شود:بدین وسیله گ

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52ر (تعهد حرفه اي) در تاریخ  ر وبینا د    محسن امیدواردکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 د.حضور فعال داشته انساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشعلمی همدبیر 

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 ی بسمه تعال                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهر و خدماتدانشگاه علوم پزشکی 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      واحديمحسن    دکترسرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت د، به مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردی

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        کمالی دشت ارژنیکتر فرحناز د               

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6ه:  شمار

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 واهی می شود:بدین وسیله گ

آقاي    راددکتر    سرکار خانم/جناب  قاسمی  و    محمد  تاریخ  در  در  اي)  (تعهد حرفه  میزبانی   52/20/1401بینار  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و  مرکز

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 یش علوم پزشکسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموز                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 الی بسمه تع                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي  کار خانم/جنسر  تاریخ      محمدرضا خاکسار   اب  اي) در  (تعهد حرفه  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت دید، به مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گر

 

 فردحمدرضا یزدانخواه دکتر م                                       فرحناز کمالی دشت ارژنی دکتر               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی   مان و آموزشوزارت بهداشت، در

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  اصالنی   سرکار  وبینار    مرضیه  تاریخ    در  در  اي)  حرفه  مرکز   52/20/1401(تعهد  میزبانی  به 
 اند. فعال داشته حضورساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش                 یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم/ج  آقاي  سرکار  حسینی  ناب  تاریخ    مرضیه  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز    20/1401/ 52  در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددرضا یزدانخواه دکتر محم                                       کمالی دشت ارژنیدکتر فرحناز                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیت مرکز مطالسرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 واهی می شود:دین وسیله گب

آقاي    خانم/جناب  خراسانی  سرکار  تاریخ      مرضیه  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   52/20/1401در  میزبانی  به 
 اند.حضور فعال داشته ساعت  1مدت آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و توسعه 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6:  شماره

 



 مه تعالی بس                                                                                                                
 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقا   خانم/جناب  نکویی  دکتري  سرکار  تاریخ      مریم  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   20/0114/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت ار گردید، به مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگز

 

 فردیزدانخواه  دکتر محمدرضا                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مط                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6اره:  شم

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 گواهی می شود: بدین وسیله 

به میزبانی مرکز مطالعات و    1401/ 52/20اي) در تاریخ  نار (تعهد حرفه  در وبی     مریم چنانه  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  همایشدبیر علمی  

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وز

 نی بوشهرات بهداشتی درمادانشگاه علوم پزشکی و خدم
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

نی مرکز مطالعات  به میزبا  52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      مریم حیدري  سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1 مدتو توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        نیز کمالی دشت ارژ دکتر فرحنا               

 عه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 ود:بدین وسیله گواهی می ش 

آقاي    مود  سرکار خانم/جناب  (تعهد ح    مریم سلمانی  وبینار  تاریخ  در  در  اي)  مرکز    52/20/1401رفه  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به سعه آموزش علوم مطالعات و تو

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 داشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت به

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

نکودکتر    آقاي    سرکار خانم/جناب  تاریخ      یی مریم  در  اي)  (تعهد حرفه  وبینار  مرکز    20/1401/ 52در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردمدرضا یزدانخواه دکتر مح                                       ی دشت ارژنیدکتر فرحناز کمال               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6  شماره:

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به    52/20/1401ار (تعهد حرفه اي) در تاریخ  در وبین    مهندس مسعود محمدي باغمالیی  سرکار خانم/جناب آقاي   
 ور فعال داشته اند.حض ساعت  1ت مدو توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ                 مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6ره:  شما

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

خانم  آقاي  /سرکار  جمالی  جناب  تا    معصومه  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  می   20/1401/ 52ریخ  در  مرکز به  زبانی 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        از کمالی دشت ارژنیدکتر فرحن               

 توسعه آموزش علوم پزشکیپرست مرکز مطالعات و سر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 ی شود:بدین وسیله گواهی م

به میزبانی مرکز    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      مهدي صادقیدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 اشته اند.حضور فعال دساعت  1مدت وسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و ت

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      مهدیه پودینه مقدم  ب آقاي  سرکار خانم/جنا 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت  شکی برگزار گردید، بهمطالعات و توسعه آموزش علوم پز

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 ین وسیله گواهی می شود:بد

به میزبانی    52/20/1401(تعهد حرفه اي) در تاریخ    در وبینار    دخت سیروسمهراندکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 عال داشته اند.حضور فساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرداه دکتر محمدرضا یزدانخو                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهرعلوم پزشکی و خدمات  دانشگاه 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز مطالعات   1401/ 52/20در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ   مهستی گنجو سرکار خانم/جناب آقاي  
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت زار گردید، به و توسعه آموزش علوم پزشکی برگ

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک                

 رکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6ه:  شمار

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 وسیله گواهی می شود: بدین

مرکز  به میزبانی    20/1401/ 52در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      نرگس عبیديدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي   
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  علمی همایش دبیر

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6ماره:  ش

 



 ه تعالی بسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز مطالعات    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      نادیه پاکاري  اي  سرکار خانم/جناب آق 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت گردید، به و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار 

 

 فردیزدانخواه دکتر محمدرضا                                        تر فرحناز کمالی دشت ارژنیدک               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

تاریخ  در و    نجمه سواديدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي    به میزبانی مرکز    20/1401/ 52بینار (تعهد حرفه اي) در 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1مدت عات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مطال

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 م پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علو                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ 
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

به میزبانی مرکز    20/1140/ 52) در تاریخ  در وبینار (تعهد حرفه اي    نسرین مظفريدکتر    انم/جناب آقاي  سرکار خ 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        تر فرحناز کمالی دشت ارژنیدک               

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطا                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 گواهی می شود:بدین وسیله 

تاریخ      حکیمه واحدپرستدکتر    سرکار خانم/جناب آقاي    به میزبانی    52/20/1401در وبینار (تعهد حرفه اي) در 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مرکز 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 عالی بسمه ت                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي  سرک  خانم/جناب  پاکروان  ار  در    نفیسه  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   52/20/1401تاریخ    در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت دید، به علوم پزشکی برگزار گرمطالعات و توسعه آموزش 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6اره:  شم

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ن و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درما

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

تاریخ  در و    نیلوفر معتمدر  دکت  سرکار خانم/جناب آقاي    به میزبانی مرکز    52/20/1401بینار (تعهد حرفه اي) در 
 ضور فعال داشته اند.حساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددانخواه دکتر محمدرضا یز                                       ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهرنشگاه علوم پزشکی و خ دا
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  بهرامپور    سرکار  در  پریسا  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  مرکز   52/20/1401تاریخ    در  میزبانی  به 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        فرحناز کمالی دشت ارژنی دکتر               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

آقاي    خانم/جناب  محم  سرکار  فرد  دکتر  یزدانخواه  تاریخ    درضا  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  به   52/20/1401در 
 حضور فعال داشته اند.ساعت  1مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به میزبانی 

 

 فردا یزدانخواه دکتر محمدرض                                       لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما               

 آموزش علوم پزشکیرکز مطالعات و توسعه سرپرست م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 وسیله گواهی می شود: بدین

آقاي    خانم/جناب  سرباز دکتر    سرکار  تاریخ      مریم  در  اي)  حرفه  (تعهد  وبینار  میزبانی    20/1401/ 52در  مرکز به 
 ند.حضور فعال داشته اساعت  1مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به 

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                         لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما               

 آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 



 ه تعالی بسم                                                                                                                
 ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 بدین وسیله گواهی می شود:

مرکز مطالعات و  به میزبانی    1401/ 52/20در وبینار (تعهد حرفه اي) در تاریخ      مریم یاوري  سرکار خانم/جناب آقاي   
 ند.حضور فعال داشته اساعت  1مدت دید، به توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گر

 

 فرددکتر محمدرضا یزدانخواه                                        لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما               

 آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8676/6شماره:  

 


