
 بسمه تعالی                                                                                                                  
 درمان و آموزش پزشکی  ، وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      اسماعیل پارسایی منش    يجناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 لی بسمه تعا                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا خیر؟)  وبینار  در      فاطمه عباسیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  تاریخ  (ارزشیابی استاد  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    زش علومعه آموو توس  مرکز مطالعات  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6ه:  شمار

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا خیر؟)  وبینار  در      مهدیه پودینه مقدم  ي  قاجناب آسرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  تاریخ  (ارزشیابی استاد  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 سمه تعالی ب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      شرافت اکابریاندکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    علوم  توسعه آموزش  کز مطالعات ومر  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کیوزش علوم پزشسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آم                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

یا خیر؟وبینار  در      هاجر جابريدکتر    ي  آقا  ابجنرکار خانم/س  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ )  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6ره:  شما

 



 لی بسمه تعا                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا سرکار خانم/  یا خیر؟)  وبینار  در      ماریا ظهیريدکتر    ي  جناب  بله  دانشجو  از دیدگاه  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    توسعه آموزش علوممرکز مطالعات و    نیبه میزبا   1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 یعه آموزش علوم پزشکسرپرست مرکز مطالعات و توس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آجناسرکار  محمدي  ي  قا ب  خیر؟)  وبینار  در      ریحانه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنیدکتر فرحناز کمالی دشت                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  گنجو  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      مهستی  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ش علومرکز مطالعات و توسعه آموزم   به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 موزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6اره:  شم

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  جمالیصومع  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      مه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        یدکتر فرحناز کمالی دشت ارژن               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی شت، درمان وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      ندا حاج علیزادهدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ش علوممرکز مطالعات و توسعه آموز  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  دیدگاوبینار  در      مرشدي  يداه  ي  جناب  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  یا  بله  دانشجو  تاریخ ه  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6ماره:  ش

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزش پزشکی ، درمان و آموزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      غالمرضا خمیسی پوردکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ش علوممرکز مطالعات و توسعه آموز  زبانیبه می  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

بیناباج  یممر  ي  جناب آقا سرکار خانم/  بله یا خیر؟)  وبینار  در      مرادي  از دیدگاه دانشجو  تاریخ (ارزشیابی استاد  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 داشت، درمان و آموزش پزشکی ت بهوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  حیدري  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      فاطمه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    لوممرکز مطالعات و توسعه آموزش ع  میزبانی  به  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      الله آخوندزادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        از کمالی دشت ارژنیدکتر فرحن               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ، درمان و آموزش پزشکی بهداشتوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      محمد قاسمی راددکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    موزش علوممرکز مطالعات و توسعه آ  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ شیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  (ارزوبینار  در      فاطمه فرشادپوردکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  سلطانی  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      راحله  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تا(ارزشیابی  ریخ در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    وزش علوممرکز مطالعات و توسعه آم   به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      افشین شیرکانیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اروز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      مهدي صادقیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    موزش علوممرکز مطالعات و توسعه آ  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  موحددکتر    ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      علی  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ، درمان و آموزش پزشکی بهداشتوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در  جو بله یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشوبینار  در      مرضیه خراسانی گرده کوهی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    عه آموزش علوممرکز مطالعات و توس  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      محترم شکریاندکتر    ي  قاجناب آسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟) وبینار  در   محمدجواد موسوي سیددکتر  ي جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    آموزش علومات و توسعه  مرکز مطالع  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                 شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خا   آقانم/سرکار  تمیمی  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      طاهره  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 لی بسمه تعا                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا خیر؟)  وبینار  در      شهناز پوالديدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  تاریخ  (ارزشیابی استاد  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ومتوسعه آموزش عل  مرکز مطالعات و  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟) وبینار در   صدیقه خیراندیشدکتر  ي آقا ابجنسرکار خانم/ 
ل  حضور فعاساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 

 عالی ه تبسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا خیر؟)  (ارزشیابی  وبینار  در      محمد هاشم عبدي  ي  جناب آقاسرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  تاریخ استاد  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ش علومو توسعه آموز  مرکز مطالعات  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ                 علمی همایش دبیر

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا نجسرکار خانم/  یا خیر؟)  وبینار  در      گیسو حاتمیدکتر    ي  اب  بله  از دیدگاه دانشجو  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
فعال  حضور  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 الی بسمه تع                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا خیر؟)  وبینار  در      راضیه رستگاردکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  تاریخ  (ارزشیابی استاد  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    علومو توسعه آموزش  مرکز مطالعات    به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 شکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا نجسرکار خانم/  یا خیر؟)  وبینار  در      فاطمه محمودزاده زرندي  ي  اب  بله  از دیدگاه دانشجو  استاد  در (ارزشیابی 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 مه تعالی سب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

(ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)    وبیناردر      مهندس ضیاءالدین کشاورزپور  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  1401/ 25/02در  علوم  به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  برگزار گردید،  ساعت    2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردحمدرضا یزدانخواه مدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و توسعه                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401  تاریخ:

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ یا خیر؟)    (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بلهوبینار  در      عاطفه اسفندیاريدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  گزار گردید، به  پزشکی بر  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        شت ارژنیدکتر فرحناز کمالی د               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  اربابی  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      هایده  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و توسعه                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  فرجود دکتر    ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      امین  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  گردید، به    پزشکی برگزار  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      امین زیرك علی آبادي  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  نیبه میزبا   1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار در   حمیرا جابري هفشجانی ي جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      وزیري برازجانی  لیدادکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکیالعات و توسعه سرپرست مرکز مط                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  تاری

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد  وبینار  در      دکتر کامران میرزایی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    توسعه آموزش علوممرکز مطالعات و    به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        الی دشت ارژنیحناز کمدکتر فر               

 یسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاجناسرکار  اکبريدکتر    ي  ب  خیر؟)  وبینار  در      زهرا  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سعه آموزش علوم پزشکیمطالعات و توسرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 عالی بسمه ت                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه ه لیوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      خلیل پورخلیلیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    لعات و توسعه آموزش علوممرکز مطا  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کمالی دشت ارژنیرحناز دکتر ف               

 وم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      علیرضا جشنی مطلق دکتر    ي  جناب آقاانم/سرکار خ 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401  تاریخ

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیت مرکسرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 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/  یا خیر؟)  وبینار  در      نجمه سواديدکتر    ي  جناب  بله  از دیدگاه دانشجو  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  یبه میزبان  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        فرحناز کمالی دشت ارژنی تردک               

 ه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

 در تاریخ ر؟)  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خی وبینار  در      علیرضا جعفريدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیت مرکسرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401ریخ:  تا

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 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/  یا خیر؟)  وبینار  در      سیدعنایت هاشمیدکتر    ي  جناب  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  در (ارزشیابی 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی اهگو له یوس نیبد

تاریخ   رد(ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      پوری دردانه غفاردکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2  مدتپزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        فرحناز کمالی دشت ارژنیدکتر                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا خیر؟)  وبینار  در      بنفشه اسمعیل زادهدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  در (ارزشیابی استاد 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  حسینی  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      مرضیه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      رضا بصیریان جهرمیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  میرزاییدکتر    ي  جناب  دیدوبینار  در      محمدرضا  از  استاد  بله(ارزشیابی  دانشجو  خیر؟)    گاه  در یا 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401  تاریخ:

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  حیدري  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      محسن  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  یا خیر؟ وبینار  در      محمدعلی شهبازي  ي  جناب  بله  از دیدگاه دانشجو  استاد  تاریخ )  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      دکتر فاطمه درویشی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401:  تاریخ

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بلهوبینار  در      رقیه قلی زاده دوران حله  ي  جناب آقاسرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  در  یا خیر؟)    (ارزشیابی استاد 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .ته اندفعال داش

 

 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/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      نسرین مظفريدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  معتمددکتر    ي  جناب  بل(اوبینار  در      نیلوفر  دانشجو  از دیدگاه  استاد  یا خیر؟)  رزشیابی  تاریخ  ه  در 
عال  حضور فساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  تاری

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      حدیث تنگستانیدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .د داشته ان

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ شجو بله یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دان وبینار  در      امیرحسین دارابیدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      فرشته سهرابی وفا دکتر    ي جناب آقاسرکار خانم/ 
  حضور فعالساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردا یزدانخواه محمدرضدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  رشیدي  ي  جناب  دوبینار  در      امیررضا  دیدگاه  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  یا  بله  تاریخ انشجو  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  به  پزشکی برگزار گردید،    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایشدبیر علمی  

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ نشجو بله یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دا وبینار  در      سیدرضا خطیبیدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .اشته اند د

 

 فردیزدانخواه  محمدرضادکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ /د18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  سرباز دکتر    ي  جناب  دوبینار  در      مریم  دیدگاه  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  یا  بله  تاریخ انشجو  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  به    پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایشدبیر علمی  

 

 

 

 

 

 31/02/1401ریخ:  تا

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  کاتبی  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      مریم  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .د داشته ان

 

 فردیزدانخواه محمدرضا دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  مزینیدکتر    ي  جناب  دانشجو  وبینار  در      فرناز  دیدگاه  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  یا  تاریخ بله  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  مؤمنی  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      خدیجه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردنخواه محمدرضا یزدادکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  ابراهیمی  ي  جناب  خوبینار  در      عابد  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ یر؟)  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 نی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  (ارزشیابار  وبین در      محمداسماعیل حاجی نژاددکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  1401/ 25/02در  علوم  به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  برگزار گردید،  ساعت    2مدت  پزشکی 

 .اندحضور فعال داشته 

 

 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/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  دانوبینار  در      شهره سیدحسینیدکتر    ي  جناب  دیدگاه  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  یا  بله  در شجو 
حضور ساعت    2مدت  گزار گردید، به  پزشکی بر  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  اصالنیي  جناب  خیر؟)  وبینار  در    مرضیه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  غریبی  ي  جناب  خوبینار  در      طیبه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ یر؟)  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  رگزار گردید، به  پزشکی ب  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 نی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  قهرمانی  ي  جناب  خیر؟)  وبینار    در    زینب  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  رهدکتر    ي  جناب  بوبینار  در      حمیدرضا خاك  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  یا خی(ارزشیابی  در ر؟)  له 
حضور ساعت    2مدت  رگزار گردید، به  پزشکی ب  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  پور   ي  جناب  حاجی  خیر؟)  وبینار  در      نیلوفر  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ن و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  یوسفیدکتر    ي  جناب  یا خیر؟وبینار  در      فروغ  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ  )  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  کی برگزار گردید، به  پزش   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا خیر؟)  وبینار  در      رمضان زادهمحبوبه  دکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/  از دیدگاه دانشجو  در (ارزشیابی استاد 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 هداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله  وبینار  در      هدایت ساالريدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    موزش علوممرکز مطالعات و توسعه آ  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      محبوبه عبدالهیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 ی بسمه تعال                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ ه یا خیر؟)  د از دیدگاه دانشجو بل(ارزشیابی استاوبینار  در      محسن واحديدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ه آموزش علوممرکز مطالعات و توسع  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      احمد شبانی زادهدکتر    ي  اجناب آقسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .اند داشته 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ /د18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ جو بله یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشوبینار  در      سودابه محمديدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    و توسعه آموزش علوممرکز مطالعات    به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 شکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز                 یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      حسام الدین عسکري  ي  ناب آقاجسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .اند  داشته

 

 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/ 8677/6شماره:  

 



 ه تعالی بسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  دانشجوبینار  در      هاجر جابريدکتر    ي  جناب  دیدگاه  از  استاد  یا خیر؟)  (ارزشیابی  بله  تاریخ و  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    لعات و توسعه آموزش علوممرکز مطا  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل                 شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ /18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بله یا  وبینار  در      فرحناز کمالیدکتر    ي  جناب آقاانم/سرکار خ  از دیدگاه دانشجو  تاریخ  خیر؟)  (ارزشیابی استاد  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .اند  داشته

 

 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/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  فر  ي  جناب  تقوایی  دانشجووبینار  در      رسول  دیدگاه  از  استاد  خیر؟)    (ارزشیابی  یا  تاریخ بله  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ز مطالعات و توسعه آموزش علوممرک  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آمو                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 اشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا کار خانم/سر  قربانی  دکتر  ي  جناب  یا خیر؟)  وبینار  در      آتوسا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .اند داشته 

 

 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/ 8677/6شماره:  

 



 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/  زمانیدکتر    ي  جناب  از دیدگاه دوبینار  در      شبنم سالک  استاد  یا خیر؟)  (ارزشیابی  بله  در  انشجو 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  نیبه میزبا  25/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توس                 همایشدبیر علمی  

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  یا خیر؟)  وبینار  در      رقیه گشمرددکتر    ي  جناب  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02
 .ته اند داش

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        شت ارژنیدکتر فرحناز کمالی د               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ شجو بله یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد از دیدگاه دان وبینار  در      احمد مشکوري  دکتري  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  نیبه میزبا   1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توس                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ یدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  (ارزشیابی استاد از دوبینار  در      مرضیه محموديدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02
 .ته اند داش

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  نژاد  ي  جناب  دانوبینار  در      فاطمه حاجی  دیدگاه  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  یا  بله  تاریخ شجو  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  میزبانی  به  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  اسکندري  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      پریسا  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .ند داشته ا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  دفتري  ي  جناب  بله  وبینار  در      آیناز  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  تاریخ یا  در 
حضور فعال  ت  ساع  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  یزبانیبه م   1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      نرگس عبیديدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  امیدوار  ي  جناب  خیوبینار  در      محسن  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ ر؟)  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطا                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  یا خیر؟)  وبینار  در      آزاده عازمیاندکتر    ي  جناب  بله  از دیدگاه دانشجو  استاد  تاریخ  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  1401/ 25/02

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        رحناز کمالی دشت ارژنیدکتر ف               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 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/  بله  وبینار  در      محمدرضا خاك رهدکتر    ي  جناب  دانشجو  از دیدگاه  استاد  در یا خیر؟)  (ارزشیابی 
حضور ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  25/02/1401خ  تاری

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیدب

آقاسرکار خانم/  نعیمیدکتر    ي  جناب  یا خیر؟)  وبینار  در      بهروز  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  پاکاريي  جناب  خیروبینار  در    نادیه  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ ؟)  (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهربو  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ (ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجو بله یا خیر؟)  وبینار  در      محمد عبدالهیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  باغبانی  ي  جناب  دیدگاه  وبینار  در      سمیه  از  استاد  خیر؟)  (ارزشیابی  یا  بله  تاریخ دانشجو  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهربو  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  بهرامپور  ي  جناب  خیر؟)  وبینار  در      پریسا  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ (ارزشیابی  در 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهربو  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  سرباز دک  ي  جناب  مریم  خیر؟)  وبینار  در      تر  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ در  (ارزشیابی 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهربو  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  خیر؟)  وبینار  در      یاوريمریم    ي  جناب  یا  بله  دانشجو  دیدگاه  از  استاد  تاریخ در  (ارزشیابی 
حضور فعال  ساعت    2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  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:  

 /دپ 18/20/ 8677/6شماره:  

 


