
 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  ، وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      مسعود اصغري    يجناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      مرضیه اصالنی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    سعه آموزش علوممرکز مطالعات و تو  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آبادي  ي  آقاجناب  سرکار  علی  زیرك  اردر      اعظم  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  زشیابی وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

لیدا وزیري برازجانی  ي  جناب آقا سرکار خانم/  ارزشیابی در      دکتر  از طریق  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  میزبانی به    26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      مریم حیدري  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  آبادي  ي  جناب  نجف  نیا  عادل  اکبر  طریق  در      دکتر  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
پزشکی برگزار گردید، به   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  در  )  ارزشیابی همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا 2مدت 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      امیدوارمحسن  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  علیزاده  ي  جناب  حاج  ندا  (تس در      دکتر  ارزشیابی وبینار  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري   هیل 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردرمان هداشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  زمانی  ي  جناب  سالک  ارزشیابی در      دکتر شبنم  از طریق  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .اندداشته فعال  عت حضورسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) از طریق ارزشیابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان  در      محمدعلی شهبازي  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 ردفمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 لمی همایشر عدبی

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ات بهداشتی درمانی بوشهرو خدم پزشکی دانشگاه علوم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      مهدیه پودینه مقدم  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  از طریق ارزشیابی همتایاندانشجویان  وبینار (تسهیل همیاري در  در      خدیجه مؤمنی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فرداه زدانخومحمدرضا یدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرعلوم پنشگاه دا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی در    بوشهري دکتر سعید نجف پور ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 2مدت  به  ردید،  گزار گپزشکی بر  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  ل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان (تسهی  وبیناردر      زینب قهرمانی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  تردک                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شکی وزش پزن و آموزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی در   جواد موسويمحمد دکتر سید ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ومزش علمرکز مطالعات و توسعه آمو  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  فد  ي  جناب  ارزشیابی در      فرشادپوراطمه  کتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 الی بسمه تع                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      عابد ابراهیمی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    آموزش علوم  توسعهات و  مرکز مطالع  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 یپزشک سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر رقیه گشمرد  ي  قاب آجنام/سرکار خان 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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/  آقاسرکار  منش  ي  جناب  پارسایی  ارزشیابی در      اسماعیل  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  زبانی به می  26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ش علوم پزشکیآموز توسعهسرپرست مرکز مطالعات و                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر شهناز پوالدي  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ت ارژنیلی دشز کمادکتر فرحنا               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر هاجر جابري  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

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

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه ه لیوس نیبد

) ار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایانوبیندر      دکتر اعظم امینی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        فرحناز کمالی دشت ارژنی تردک               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان در      طاهره تمیمی   ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401  تاریخ

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیت مرکسرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان در      یاسر سلطان مرادي  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  دارابی  ي  جناب  امیرحسین  ارزشیابیدر      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل   وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 نی بوشهردرما داشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  جویان از طریق ارزشیابی همتایان وبینار (تسهیل همیاري در دانشدر      زهرا علیرضاییي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .دال داشته انفع

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) یق ارزشیابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طردر      دکتر فرحناز کمالی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 ردفمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهر مات بهداشتیپزشکی و خد دانشگاه علوم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      فاطمه حاجی نژاد  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .اشته اندفعال د حضور

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  مظفري  ي  جناب  نسرین  دادر      دکتر  در  همیاري  (تسهیل  ارزشیابی وبینار  طریق  از  نشجویان 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  متایانه

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردا یزدانخواه محمدرضدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر وم پزشکی ودانشگاه عل
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  متایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی هدر      معصومه جمالی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  د، به  پزشکی برگزار گردی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  خیراندیش  ي  جناب  صدیقه  (تسهیلدر      دکتر  دا   وبینار  در  ارزشیابی همیاري  طریق  از  نشجویان 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردیزدانخواه رضا محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 کی و آموزش پزشوزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  مشکوري  ي  جناب  احمد  ارزشیابی  در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت    ر گردید، بهپزشکی برگزا  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401:  تاریخ

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان  در    له فرخیدکتر شکرا  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی ان و آموزش  بهداشت، درموزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  ارزشیابی همتایاندر      طیبه غریبی  ي  جناب  از طریق  دانشجویان  (تسهیل همیاري در  در )  وبینار 
عت حضور سا  2مدت  رگزار گردید، به  کی بپزش  زش علوممرکز مطالعات و توسعه آمو  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  ري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان وبینار (تسهیل همیادر      احله سلطانیر  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزش پزشکی درمان و آم ارت بهداشت، وز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      سحر فنودي دکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  توسعه    به  و  مطالعات  به    علوم آموزش  مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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 ) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر   ینعمترضا   يجناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور فعال  سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی داشت، ارت بهوز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  هاشمی  ي  جناب  ارزشیابی در      دکتر سیدعنایت  از طریق  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    وزش علومسعه آم ت و تومرکز مطالعا  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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 همتایان وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق  در      زینب کشوري  ي  آقاجناب  /سرکار خانم 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 

 لی مه تعابس                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ارزشیابی همتایاندر      مریم آرادمهر  ي  جناب آقاسرکار خانم/  از طریق  در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    عه آموزش علومو توس  طالعاتمرکز م  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیعلوم پسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاخانم/  سرکار  ارزشیابی در      واحديمحسن  دکتر    ي  جناب  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      فاطمه حیدري  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ت و توسعه آموزش علوممطالعا مرکز    به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیعلوم  آموزش سرپرست مرکز مطالعات و توسعه                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خاسرکا  آقانم/ر  اسفندیاري  ي  جناب  عاطفه  ارزشیابی در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدشت ارکمالی دکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان وبینار (در      دکتر الله آخوندزاده  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیمطالعا مرکز  سرپرست                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه ه لیوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  طاهرخانی  ي  جناب  رضا  ارزشیابی در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر بهرام احمدي  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهرانی بو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر نجمه سوادي   ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  باغمالیی  ي  جناب  محمدي  مسعود  دانشجویادر      مهندس  در  همیاري  (تسهیل  از  وبینار  طریق ن 
پزشکی برگزار گردید، به   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  )  ارزشیابی همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا 2مدت 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشلمی همدبیر ع

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهرخدمات شکی و دانشگاه علوم پز
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر امین فرجود   ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .ال داشته اندور فعحض

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  یان از طریق ارزشیابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجودر      مهستی گنجو  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فرداه محمدرضا یزدانخودکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر زشکی وعلوم پدانشگاه 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان در   دکتر پریسا محمدي ي جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به  مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت    پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  میرزایی  ي  جناب  کامران  (تسهیلدر      دکتر  دا  وبینار  در  ارزشیابی همیاري  طریق  از  نشجویان 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  انهمتای

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردیزدانخواه رضا محمد ر دکت                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 کی زش پزشوزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی در      دکتر خیرالنساء رمضان زاده  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 2مدت  برگزار گردید، به    شکیپز  لوممرکز مطالعات و توسعه آموزش ع  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  پدکتر    ي  جناب  ارزشیابی در      ی ورخلیلخلیل  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ، درمان و آموزش پزشکی بهداشتوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  وفا  ي  جناب  سهرابی  فرشته  ارزشیابی در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    ه آموزش علومو توسعالعات  مرکز مط  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 شکیلوم پزسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر فاطمه عباسی  ي  اب آقا نجخانم/سرکار   
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) ر دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري د در      دکتر مریم نکویی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   می  26/02/1401در  علوم   زبانیبه  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 علوم پزشکیآموزش توسعه سرپرست مرکز مطالعات و                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر لیال دهقانی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        رژنیدشت ا کمالی  دکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  راد  ي  جناب  قاسمی  محمد  ارزشیابی در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401  در تاریخ)  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ات و توسعه آموزش علوم پزشکیمطالع ت مرکز سرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      فهیمه پورحاجی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ر فرحناز کمالی دشت ارژنیدکت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  یابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزش در      پریسا اسکندري  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401یخ  تار

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 رست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپ                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  زاده  ي  جناب  ارزشیابی در      دکتر محبوبه رمضان  از طریق  دانشجویان  (تسهیل همیاري در  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .دعت حضور فعال داشته انسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 

 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  ارزدر      کشاورزمحسن  دکتر    ي  جناب  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  شیابی  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 شی همایدبیر علم

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 اشتی درمانی بوشهرات بهددانشگاه علوم پزشکی و خدم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  پورفداکاري  ي  جناب  ارزشیابی در      دکتر سودابه  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .فعال داشته اند ت حضورعسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  جویان از طریق ارزشیابی همتایان وبینار (تسهیل همیاري در دانشدر      الهام ناوي پور  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 ردفخواه محمدرضا یزداندکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ه علومدانشگا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  نیا  ي  جناب  ارفعی  حسین  (تسهیدر      دکتر  ارزشیابی وبینار  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  ل 
 2مدت  د، به  پزشکی برگزار گردی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی وبدر      برازجانی  دکتر سامان جوکار  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی رمان وزارت بهداشت، د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در تاریخ )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      زیور زنگنه  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور فعال  سا  2مدت  برگزار گردید، به  زشکی  پ  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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/  پاکا  ي  جناب  ارزشیابی همتایانر  د     رينادیه  از طریق  در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 مان و آموزش پزشکی ت، دروزارت بهداش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  درویشی  ي  جناب  فاطمه  از در      دکتر  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  ارزشیابی   وبینار  طریق 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    علومموزش  مرکز مطالعات و توسعه آ  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان در      علی حمیدي  دکتر  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر علیرضا رهبر  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  مطالع  به  و  مرکز  علوم ات  آموزش  به    توسعه  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 یپزشک سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر بهروز نعیمی  ي  ب آقا جنام/سرکار خان 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 سمه تعالی ب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  جوادزاده  ي  جناب  الدین  سیدهمام  طریق در      دکتر  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
پزشکی برگزار گردید، به   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  ه میزبانیب  26/02/1401در تاریخ  )  ارزشیابی همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا 2مدت 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیطالعا سرپرست مرکز م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  غفاریپور  ي  جناب  دردانه  ارزشیابی وبدر      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  ینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ر فرحناز کمالی دشت ارژنیدکت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  رئیسی  ي  جناب  مهنوش  ارزشیابی در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401تاریخ  در  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  شیرکانی  ي  جناب  افشین  ارزشیابی در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) بی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیادر      دکتر امین فرجود   ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تی درمانی بوشهربهداشدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) نشجویان از طریق ارزشیابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دادر      دکتر مهدي صادقی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 
 .ته اندل داشحضور فعا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  رماوندي  ي  جناب  بهمن  دانشجویان  در      دکتر  در  همیاري  (تسهیل  ارزشیابی وبینار  طریق  از 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 دفرمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پزشکیدانشگاه علوم 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  عسکري  ي  جناب  الدین  ارزشیابی در      حسام  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .ت حضور فعال داشته اندعسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  خطیبی  ي  جناب  سیدرضا  همیاردر      دکتر  (تسهیل  ارزشیابی وبینار  طریق  از  دانشجویان  در  ي 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فرددانخواه ضا یزمحمدردکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  کشاورزپور  ي  جناب  ضیاءالدین  طریق در      مهندس  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
گزار گردید، به کی برپزش  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  )  همتایان  ارزشیابی

 .عت حضور فعال داشته اندسا 2مدت 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  بینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایانودر      مرضیه حسینی   ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی  درمانوزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      راضیه باقرزادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  آم   به  توسعه  و  مطالعات  عمرکز  به    لوم وزش  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در ) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر    افراسیابی صدیقه ي جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      حدیث ممسنی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    آموزش علوموسعه  مرکز مطالعات و ت  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ارزشیابی وبینار (تسهیل همدر      دکتر عبدالرسول خسروي    يآقا   جنابسرکار خانم/  از طریق  یاري در دانشجویان 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 ه تعالی بسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر امراله روزبهی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
تاریخ   میزب  26/02/1401در  علوم م   انیبه  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    رکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 موزش علوم پزشکیسعه آسرپرست مرکز مطالعات و تو                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :ودش ی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  وندي  ي  جناب  عبداله حاجی  ارزشیابی در      دکتر  از طریق  دانشجویان  (تسهیل همیاري در  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        مالی دشت ارژنیناز کدکتر فرح               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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 )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      پرند نجفی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور فعال  سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401

 .داشته اند 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ات و توسعه آموزش علوم پزشکیمطالعسرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی هگوا ه لیوس نیبد

) ق ارزشیابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریدر      دکتر الهام رحمانی   ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        فرحناز کمالی دشت ارژنیدکتر                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر زهرا صداقت  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تارد میزبانی  26/02/1401یخ  ر  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 رست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      نفیسه پاکروان  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

از طریق   وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویاندر      دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  ي  جناب آقاسرکار خانم/             
پزشکی برگزار گردید، به   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  )  ارزشیابی همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا 2مدت 

 

 ردفمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرپزشک  دانشگاه علوم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  اربابی  ي  جناب  ارزشیابی همتایاندر      هایده  از طریق  دانشجویان  در  (تسهیل همیاري  در )  وبینار 
ضور عت حسا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان (تسهیل همیاري    وبیناردر      دکتر آزاده عازمیان  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور فعال داشته اند

 

 فردنخواه یزدا محمدرضادکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان در      دکتر نرگس عبیدي  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  گر  مرکز  برگزار  عت  سا  2مدت  به  دید،  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  واحدپرست  ي  جناب  ارزشیابی وبینادر      دکتر حکیمه  از طریق  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  ر 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه کتر د                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 موزش پزشکی ن و آ وزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      رسول تقوایی فر  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  برگزار گردید، به    پزشکی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  یان از طریق ارزشیابی همتایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجو ر  د     لیفاطمه عبد  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 مان و آموزش پزشکی ت، دروزارت بهداش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      دکتر نرگس آریا  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مش علومرکز مطالعات و توسعه آموز  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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/  دآی  ي  جناب  ارزشیابی همتایاندر      فتريناز  از طریق  دانشجویان  (تسهیل همیاري در  در  )  وبینار 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20  شماره:

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 اشت، درمان و آموزش پزشکی ت بهدوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      محبوبه عبدالهی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    وزش علومعه آم مرکز مطالعات و توس  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

) ایانوبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتدر      دکتر ماریا ظهیري   ي  قاجناب آسرکار خانم/ 
تاریخ   میزبانی  26/02/1401در  علوم   به  آموزش  توسعه  و  مطالعات  به    مرکز  گردید،  برگزار  عت  سا  2مدت  پزشکی 

 .حضور 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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 ی تعال  بسمه                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  سیدحسینیدکتر    ي  جناب  ارزشیابی در      شهره  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    العات و توسعه آموزش علوممرکز مط  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 لوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاخانم/سرکار    زاده  ي  جناب  اسمعیل  بنفشه  ارزشیابی در      دکتر  از طریق  دانشجویان  (تسهیل همیاري در  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 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  اکابریان  ي  جناب  شرافت  ارزشیابی در      دکتر  طریق  از  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  وبینار 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه ه لیوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      سمیه باغبانی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .فعال داشته اند

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        فرحناز کمالی دشت ارژنیدکتر                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20ه:  شمار

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ارزشیابی   وبینار (تسهیل همیاريدر      دکتر غالمرضاخمیسی پور  ي  جناب آقاسرکار خانم/  از طریق  در دانشجویان 
 2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  )  همتایان

 .عت حضور فعال داشته اندسا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

در )  وبینار (تسهیل همیاري در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایاندر      پریسا بهرامپور  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  یاوري  ي  جناب  همتایاندر      مریم  ارزشیابی  از طریق  دانشجویان  در  همیاري  (تسهیل  در )  وبینار 
عت حضور سا  2مدت  پزشکی برگزار گردید، به    مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  به میزبانی  26/02/1401تاریخ  

 .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:  

 /دپ8680/6/18/20شماره:  

 


