
 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  ، وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به  02/1401/ 25در تاریخ  )مبتنی بر حل مسألهیادگیري (  وبیناردر   افشین شیرکانیدکتر  جناب آقاي سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی  ناوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به  25/02/1401) در تاریخ مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري در   دکتر فاطمه فرشادپور جناب آقاي سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 مدت به، پزشکی برگزار گردید میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهادگیري  (یر  وبینادر      فروغ یوسفی دکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دفرمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یر علمی همایشبد

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  تاری

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرکی پزشدانشگاه علوم 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسأله وبینار (یادگیري  در      هایده اربابی  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  مؤمنی  جناب  (یادگیري  در      خدیجه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/4011) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیطالعا رکز مسرپرست م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه ه لیوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مهنوش رئیسیدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        یت ارژندکتر فرحناز کمالی دش               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      سحر فنوديدکتر      جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت آموزش علوم هو توسعمیزبانی مرکز مطالعات 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 شکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مریم سلمانی مود  ي  اقجناب آسرکار خانم/  به   25/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی 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

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی ن ماشت، دروزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  علیرضایی   جناب  (یادگیري  در      زهرا  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 ، به مدتدپزشکی برگزار گردی میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  رهشما



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

امینی دکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/  تاریخ  مبتنی بر حل مسألهي  (یادگیر  روبینادر      اعظم  به   25/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دفرمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شتی درمانی بوشهردمات بهداپزشکی و خ  دانشگاه علوم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      اعظم زیرك علی آبادي  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ه اندتساعت حضور فعال داش 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401اریخ  ت) در  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      الهام کریمی  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وسعه آموزش علوم پزشکیمطالعات و ترپرست مرکز س                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  تاری

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      پریسا محمديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        نیدشت ارژ کمالی دکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

 25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      حسین ارفعی نیادکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت عه آموزش علومتوسو  رکز مطالعاتبه میزبانی م 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 یزشکموزش علوم پسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      حمیرا جابري هفشجانی  آقاي    ابجن/سرکار خانم 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 عالی بسمه ت                                                                                                                
 ت، درمان و آموزش پزشکی داش به وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   02/1401/ 25) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      دردانه غفاریپوردکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 گردید، به مدتزار برگ پزشکی علوم میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  رهشما



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  مبتنی بر حل مسأله وبینار (یادگیري  در      ییزهرا صفا  تردک  جناب آقاي  سرکار خانم/  به   02/1401/ 25) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردخواه یزدانمحمدرضا  تردک                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 موزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آ 

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهراه علدانشگ
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    02/1401/ 25) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      نرگس عبیديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .نداشته افعال دساعت حضور  1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  لهمبتنی بر حل مسأي  وبینار (یادگیردر      راضیه رستگاردکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  شمی همایدبیر عل

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رنی بوشهتی درماخدمات بهداشدانشگاه علوم پزشکی و 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  محله  جناب  دوران  زاده  قلی  (یادگیري  در      رقیه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
ساعت حضور فعال    1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاي  سرکار خانم/  اکبريدکتر    جناب  (یادگیري  در      زهرا  بر حل مسألهوبینار  به   02/1401/ 25  تاریخ) در  مبتنی 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت نی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومیزبام 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زش علوم پزشکیتوسعه آمو مطالعات و سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      سودابه محمديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنیکمالی دشت  دکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 تعالی  مه بس                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  موسويمحمدسیددکتر    جناب  (یادگیري  در      جواد  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
ساعت حضور فعال    1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  آموزش علوملعات و توسعه  مطانی مرکز  به میزبا   1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وم پزشکیعه آموزش علسرپرست مرکز مطالعات و توس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

خ  آقايانم/سرکار  جوادزادهدکتر      جناب  الدین  (یادگیري  در      سیدهمام  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
ساعت حضور فعال    1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 الی بسمه تع                                                                                                                
 ن و آموزش پزشکی اشت، درماوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      شرافت اکابریاندکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 مدتر گردید، به پزشکی برگزا لومسعه آموزش عمیزبانی مرکز مطالعات و تو

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      شهناز پوالدي  دکتر  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردواه خنمحمدرضا یزدادکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 آموزش پزشکی  داشت، درمان ووزارت به

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهراگدانش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاي  سرکار خانم/  افراسیابی  جناب  (یادگیري  در      صدیقه  بر حل مسألهوبینار  تاریخ  مبتنی  به   1401/ 25/02) در 
 .شته اندادساعت حضور فعال  1 گردید، به مدتپزشکی برگزار  میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  ارهشم



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  نجدکتر    جناب  نیا  عادل  آبادياکبر  (یادگیري  و در      ف  مسأله  ینمبتبینار  حل  تاریخ بر  در   (
ساعت حضور فعال    1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فرده درضا یزدانخوامحمدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 شیدبیر علمی هما

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 شتی درمانی بوشهرادلوم پزشکی و خدمات بهدانشگاه ع
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  بتنی بر حل مسألهم وبینار (یادگیري  در      حاجی نژاد فاطمه    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ه اندضور فعال داشتساعت ح 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                  
 و آموزش پزشکی  ناوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   1401/ 25/02در تاریخ  )  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      فاطمه شریفی فرد  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 تدم پزشکی برگزار گردید، به  موزش علوممیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آ

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 سمه تعالی ب                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401خ  ) در تاریمبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      عباسیدکتر فاطمه    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت و توسعه آموزش علوم ت امیزبانی مرکز مطالع

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ز کمالی دشت ارژنیدکتر فرحنا               

 پزشکی ست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومسرپر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاي  /منسرکار خا   (یادگیري  در      فائزه حسین زاده  جناب  بر حل مسأله وبینار  تاریخ  مبتنی  به    1401/ 25/02) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت ز مطالعات و توسعه آموزش علوممیزبانی مرک

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی                

 زش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آمو                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  مارهش



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شت، درمان و آموزش پزشکی ادوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      الله آخوندزادهدکتر    جناب آقاي  رکار خانم/س 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 گردید، به مدت راپزشکی برگز طالعات و توسعه آموزش علوممیزبانی مرکز م 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/8678/6/18/20  :شماره



 

 لی بسمه تعا                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/سرکا  آقاي  ر  بردکتر    جناب  وزیري  (یادگیري  در      جانیزالیدا  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
ساعت حضور فعال    1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  زش علومبه میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آمو  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردیزدانخواه  اضمحمدردکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                            
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
 
 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  زادهکتر  د  جناب  رمضان  (یادگیري  در      محبوبه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
ساعت حضور فعال    1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    4011/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      محسن واحديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 به مدتپزشکی برگزار گردید،  علوم شزمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  ارهشم



 بسمه تعالی                                              
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 02/ 52) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهر (یادگیري  اوبین در      محمد قاسمی راددکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 درفمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرم دانشگاه علو
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مرضیه محموديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .انده ساعت حضور فعال داشت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنی تشدکتر فرحناز کمالی د               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی   1401/ 25/02خ  ی) در تارمبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مریم حیدري  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  آموزش علوم هعمرکز مطالعات و توس

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیرسرپ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مریم مرادي بیناباج  اي  قآجناب  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        الی دشت ارژنیمدکتر فرحناز ک               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مریم نکویی دکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/  به   1401/ 25/02) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 به مدت پزشکی برگزار گردید،  ت و توسعه آموزش علومالعامیزبانی مرکز مط

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیلوم سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهار (یادگیري  ن یوبدر      ندا حاج علیزادهدکتر    جناب آقاي  م/خان  سرکار 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 درفمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20  :شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزا
 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر مودانشگاه عل

 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      نسرین مظفريدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .اند ساعت حضور فعال داشته 1 رگزار گردید، به مدتکی بپزش میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  یزمحمدرضدکتر    جناب  فردا  (یادگیري  در      دانخواه  حمبوبینار  بر  تاریخ مسأله  لتنی  در   (
ساعت حضور فعال    1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



  

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زش پزشکی آمو وزارت بهداشت، درمان و

 درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      دکتر آزاده عازمیان  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 مدتپزشکی برگزار گردید، به  میزبانی 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:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                             
 پزشکی   شزوزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی   02/1401/ 25) در تاریخ مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در    سمیه باغبانی جناب آقاي سرکار خانم/ 
 .ور فعال داشته اند ضحساعت  1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  سعه آموزش علوممرکز مطالعات و تو

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                               
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  بهرامپور  جناب  (یادگیري  در      پریسا  مسألهوبینار  حل  بر  تامبتنی  در  به    1401/ 25/02ریخ  ) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت علوم شزمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی                

 پرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 سمه تعالی ب                                             
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مدرضا خاکسارمح  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیمطال سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه ه لیوس نیبد

آقاي  سرکار خانم/  مریم سرباز  جناب  (یادگیري  در      دکتر  بر حل مسألهوبینار  تاریخ  مبتنی  به   25/02/1401) در 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی هاوگ له یوس نیبد

به   1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مهدي صادقیدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                        دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                    
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مهدیه پودینه مقدم  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .دحضور فعال داشته ان ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  خسرويدکتر    جناب  (یادگیري  در      عبدالرسول  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
حضور فعال    ساعت  1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .اند  داشته

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

  25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      احمد شبانی زادهدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .اشته اندحضور فعال د ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه 
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  پوراله  جناب  ناوي  (یادگیري  در      ام  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .ه اندحضور فعال داشت ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علو
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

آقاي  سرکار خانم/  آریانرگدکتر    جناب  (یادگیري  در      س  مسألهوبینار  بر حل  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .دحضور فعال داشته ان ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به   02/1401/ 25) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      ماریا ظهیريدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

  1401/ 02/ 25) در تاریخ مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري در   عنایت هاشمیسیددکتر  جناب آقاي سرکار خانم/ 
 .ندحضور فعال داشته ا ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی  
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علو
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  امیدوار  جناب  (یادگیري  در      محسن  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      آیناز دفتري  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند  ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ 
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      کامران میرزاییدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      فرین تاتاري  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند  ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                   
 پزشکی   شت، درمان و آموزشوزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  ضیا  جناب  کشاورزپورمهندس  الدین  (یادگیري  در      ء  مسأله وبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
حضور فعال    ساعت  1  برگزار گردید، به مدت  پزشکی  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ/د8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  ممسنی  جناب  (یادگیري  در      حدیث  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 آموزش علوم پزشکی عات و توسعهسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

  1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      سید رضا خطیبیدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه میزبان

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 ه آموزش علوم پزشکیعات و توسعسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      فاطمه درویشیدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 آموزش علوم پزشکی عات و توسعهسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

آقاي  سرکار خانم/  فرر  جناب  تقوایی  (یادگیري  در      سول  مسألهوبینار  بر حل  تاریخ  مبتنی  در  به    25/02/1401) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت کز مطالعات و توسعه آموزش علوممیزبانی مر

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 وزش علوم پزشکیعات و توسعه آمسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسأله وبینار (یادگیري  در      هایده اربابی  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند  ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  العات و توسعه آموزش علوممرکز مط

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 لوم پزشکیعات و توسعه آموزش عسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      احمد مشکوريدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت لعات و توسعه آموزش علوممیزبانی مرکز مطا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 وم پزشکیعات و توسعه آموزش علسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

  25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      شبنم سالک زمانیدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علومبه میزبانی مرکز 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 علوم پزشکی عات و توسعه آموزشسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  اسکوییدکتر    جناب  خلقی  (یادگیري  در      وحید  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
حضور فعال    ساعت  1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  رکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه میزبانی م   1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 موزش علوم پزشکیعات و توسعه آسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      زینب کشوريدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم  میزبانی مرکز

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 ش علوم پزشکیعات و توسعه آموزسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

آقاي  سرکار خانم/  باغمالیی  جناب  مسعود محمدي  (یادگیري  در      مهندس  مسألهوبینار  بر حل  تاریخ مبتنی  در   (
حضور فعال    ساعت  1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  زبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علومبه می   1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 توسعه آموزش علوم پزشکیعات و سرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به   02/1401/ 25) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      علیرضا رهبر دکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت نی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوممیزبا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عه آموزش علوم پزشکیعات و توسسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      سودابه محمديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت نی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوممیزبا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عه آموزش علوم پزشکیعات و توسسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      محسن واحديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 آموزش علوم پزشکی عات و توسعهسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401:  تاریخ

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      فاطمه عباسیدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوممیزبانی 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 آموزش علوم پزشکیعات و توسعه سرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسأله وبینار (یادگیري  در      پرند نجفی  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند  ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  لعات و توسعه آموزش علوممرکز مطا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 وم پزشکیعات و توسعه آموزش علسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  جمالی   جناب  (یادگیري  در      معصومه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت و توسعه آموزش علوممیزبانی مرکز مطالعات 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 شکیعات و توسعه آموزش علوم پزسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  حیدري  جناب  (یادگیري  در      محسن  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   1401/ 25/02) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت آموزش علوم میزبانی مرکز مطالعات و توسعه

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  م   جناب  (یادگیري  در      منیؤخدیجه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت علوم میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 مه تعالی بس
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  شیخیم   جناب  (یادگیري  در      صطفی  مسألهوبینار  بر حل  تاریخ  مبتنی  در  به   02/1401/ 25) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 زشکی برگزار گردید، به مدتپ میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 ی بسمه تعال 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  وادکتر    جناب  (یادگیري  در      حدپرستحکیمه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
حضور فعال    ساعت  1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 لی بسمه تعا
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  قهرمانی  جناب  (یادگیري  در      زینب  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   02/1401/ 25) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 برگزار گردید، به مدت پزشکی میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   زارت بهداشت، درمان و آموزشو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      ضیایی  دکتر منصور  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 برگزار گردید، به مدتپزشکی  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   ارت بهداشت، درمان و آموزشوز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی   1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مریم حیدري  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند  ساعت 1 گردید، به مدت پزشکی برگزار  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   اشت، درمان و آموزشوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  اسکندري  جناب  (یادگیري  در      پریسا  مسألهوبینار  بر حل  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 د، به مدتپزشکی برگزار گردی میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   درمان و آموزش وزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    02/1401/ 25) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      بهرام احمديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 ، به مدتپزشکی برگزار گردید میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   درمان و آموزشوزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      مییبهروز نعدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 به مدت پزشکی برگزار گردید،  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   رمان و آموزشوزارت بهداشت، د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به    1401/ 25/02) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      راله فرخیشک دکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 به مدتپزشکی برگزار گردید،  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   مان و آموزشوزارت بهداشت، در

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  پوردکتر    جناب  خمیسی  (یادگیري  در      غالمرضا  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
حضور فعال    ساعت  1  دید، به مدتپزشکی برگزار گر  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   ، درمان و آموزشوزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

  25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در    محبوبه رمضان زادهدکتر    جناب آقاي سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 گردید، به مدت پزشکی برگزار به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   داشت، درمان و آموزشوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  ابراهیمی  جناب  (یادگیري  در      عابد  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   02/1401/ 25) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 ید، به مدتپزشکی برگزار گرد میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   ، درمان و آموزشوزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  سلطانی   جناب  (یادگیري  در      راحله  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 ه مدتپزشکی برگزار گردید، ب میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   ان و آموزشوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  اصالنی  جناب  (یادگیري  در      مرضیه  مسأله وبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به    1401/ 25/02) 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   آموزشوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      رضا نعمتی   جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند  ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 شکی پز  وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسأله وبینار (یادگیري  در      ریم یاوريم   جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ال داشته اند حضور فع ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  حسینی  جناب  (یادگیري  در      مرضیه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ  مبتنی  در  به   25/02/1401) 
 .ته اندحضور فعال داش ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 

 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه 
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

  02/1401/ 25) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      عاطفه اسفندیاريدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .داشته اند حضور فعال ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگا
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  زادهدکتر    جناب  اسماعیل  (یادگیري  در      بنفشه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
فعال    حضور  ساعت  1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  رهشما



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به   25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسألهوبینار (یادگیري  در      نجمه سواديدکتر    جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ال داشته اندحضور فع ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

خانم/  آقاي  سرکار  کوهی  جناب  گرده  خراسانی  (یادگیري  در      مرضیه  مسألهوبینار  حل  بر  تاریخ مبتنی  در   (
ال  حضور فع  ساعت  1  پزشکی برگزار گردید، به مدت  به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی 
 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

به میزبانی    25/02/1401) در تاریخ  مبتنی بر حل مسأله وبینار (یادگیري  در      مریم یاوري  جناب آقاي  سرکار خانم/ 
 .ال داشته اند حضور فع ساعت 1 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8678/6/18/20:  شماره


