
 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  ، وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  حیدري    يجناب  مؤثروبینار  در      محسن  بازخورد  تاریخ    )  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردخواه انمحمدرضا یزددکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20:  شماره

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرشگدان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      برازجانی  سامان جوکار دکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .ه اند داشتحضور فعال  ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401ر تاریخ د ثر ) ( بازخورد مؤوبینار در   نی گرده کوهیا مرضیه خراس ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهرو انی بدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات   به میزبانی 26/02/1401در تاریخ ( بازخورد مؤثر ) وبینار در    عابد ابراهیمی ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیشت اردکتر فرحناز کمالی د               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      پریسا محمديدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت برگزار گردید، پزشکی  لوموزش عمطالعات و توسعه آم 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      انیرضا طاهرخ  دکتر  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددانخواه زیرضا محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرنشگاه علوم اد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      شرافت اکابریاندکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .ده انداشت حضور فعال ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20ره:  شما

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

کز مطالعات  مر  به میزبانی  02/0114/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مریم حیدري  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وزش علوم پزشکیت و توسعه آمالعا کز مطسرپرست مر                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مرادي  نیاسر سلطادکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 مه تعالی سب                                                                                                                
 هداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  دارابیدکتر    ي  جناب  )  وبینار  در      امیرحسین  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در   به 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت کی برگزار گردید، زشپ لوممرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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  اصمرضی  ي  جناب  )  وبینار  در      نیاله  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 ردفواه محمدرضا یزدانخدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی درمانی بوشهرپزشکی و خدمات بهداشت مه علودانشگا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مهدیه پودینه مقدم  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کمالی دشت ارژنیدکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات   ییزبانبه م  26/02/1401در تاریخ ( بازخورد مؤثر ) وبینار در    مهستی گنجو ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   زش علومو توسعه آمو

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کیزش علوم پزشه آموتوسع سرپرست مرکز مطالعات و                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20ماره:  ش

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا سرکار خانم/  )  وبینار  در      زهرا صداقتدکتر    ي  جناب  بازخورد مؤثر  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز    به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردزدانخواه محمدرضا یدکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شت، درمان و آموزش پزشکی هدات باروز

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مرضیه محموديدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .دحضور فعال داشته انساعت  2دت م  بهد، پزشکی برگزار گردی مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/4011/ 26در تاریخ  بازخورد مؤثر )    (  ناروبیدر      شهناز پوالديدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز م                 یشی همادبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهرتی درمانی بو بهداشدمات دانشگاه علوم پزشکی و خ 
 
 

 :شودی  م ی گواه ه لیوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  افراسیابی  ي  جناب  )  وبینار  در      صدیقه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ز کمالی دشت ارژنیرحناتر فکد               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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/  )  وبینار  در      صدیقه خیراندیشدکتر    ي  جناب  بازخورد مؤثر  تاریخ  (  میزبانی   26/02/1401در   به 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت ر گردید، پزشکی برگزا عات و توسعه آموزش علومالمطکز مر

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیلوم پوزش عسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آم                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  ینار  وبدر      مریم آرادمهر  ي  جناب آقا/خانم  سرکار 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایش  دبیر علمی

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزش  و آم درمانوزارت بهداشت، 

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      علی حسینی   ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .داشته اندل عار فحضو ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ز کمالی دشت ارژنیدکتر فرحنا               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401اریخ  ت  در)    ( بازخورد مؤثروبینار  در      کامران میرزاییدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  و توسعه آموزش علوممطالعات 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 شکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هری بوشدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      شبنم سالک زمانیدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیشت ارالی ددکتر فرحناز کم               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  سلطانی  ي  جناب  )  وبینار  در      راحله  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  02/1401/ 26در  مرکز   به 
 .ال داشته اندحضور فعساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  علومموزش مطالعات و توسعه آ

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  نعیمیر  دکت    يجناب  )  وبینار  در      بهروز  بازخورد مؤثر  تار(  میزبانی  26/02/1401یخ  در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددانخواه زیرضا محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 رست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401  تاریخ:

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهراد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مهدي صادقیدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .دته انحضور فعال داشساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      فرحناز کمالیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت کی برگزار گردید، پزش مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز  سرپرست                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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  جمال  ي  جناب  )  وبینار  در      ی معصومه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی   26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 بیر علمی همایشد

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 الی تع مه بس                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      الله آخوندزادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت زار گردید، گرکی بپزش مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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  حیدري  ي  جناب  )  وبینار  در      فاطمه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  ز مرک  به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آمو                 همایشعلمی  دبیر 

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هداشتی درمانی بوشهرات بو خدمزشکی دانشگاه علوم پ
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      فاطمه فرشادپوردکتر    ي  جناب آقا رکار خانم/س 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  تاری

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      سیدعنایت هاشمیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/    بانی ه میزب  26/02/1401در 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وم پزشکیآموزش علوسعه ت و تسرپرست مرکز مطالعا                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شود  یم ی هگوا له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  بازخورد مؤثر )    (وبینار  در      گیسو حاتمیدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 داشت، درمان و آموزش پزشکی ت بهوزار

 درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در     فاطمه عبدلی   ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته انداعت س 2ت به مدپزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        شت ارژنیدکتر فرحناز کمالی د               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  مؤثر )  خورد  ( بازوبینار  در      نسرین مظفريدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  ش علوممطالعات و توسعه آموز 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهرشتی دبهدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      رضا بصیریان جهرمیکتر  د  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددرضا یزدانخواه محمدکتر                                        رحناز کمالی دشت ارژنیر فدکت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  )  وبینار  در      شهره سیدحسینیدکتر    ي  جناب  بازخورد مؤثر  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در   به 
 .اشته اند حضور فعال دساعت  2دت به م پزشکی برگزار گردید،  ات و توسعه آموزش علوممطالعمرکز 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکی علوم آموزشسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401ریخ:  تا

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی  26/02/1401خ  در تاری ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      دکتر محمدحسین دلشاد  ي  جناب آقا خانم/ار  سرک 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شت، درمان و آموزش پزشکی بهدا وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  فري  جناب  تقوایی  )  وبینار  در      رسول  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2دت به م پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ثر )  رد مؤبازخو(  وبینار  در      محمدقاسمی راددکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 انی بوشهری درمهداشتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      یث تنگستانیحددکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردخواه محمدرضا یزداندکتر                                        ز کمالی دشت ارژنیانفرح دکتر               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      دکتر ماریا ظهیري  ي  جناب آقاسرکار خانم/  مرکز   به میزبانی  26/02/1401در 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  سعه آموزش علومو تولعات مطا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 شکیوم پزسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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    )  وبینار  در      رقیه گشمرددکتر    ي  جناب  بازخورد مؤثر  تاریخ  (  مرکز    میزبانیبه    26/02/1401در 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه تر کد                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی   آموزشان و وزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      آیناز دفتري  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .داشته اند لفعا حضورساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 هداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  26/02/1401یخ  در تار( بازخورد مؤثر )  وبینار  در     حسن امیدوار  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیرکم رستسرپ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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  نمدیان  ي  جناب  )  وبینار  در      معصومه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی   26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 عالی ه تبسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مهندس مسعود محمدي باغمالیی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  ومزش علمرکز مطالعات و توسعه آمو میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        فرحناز کمالی دشت ارژنیدکتر                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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  )  (  وبینار  در      ياصغر  مسعود  ي  جناب  مؤثر  تاریخ  بازخورد  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  وسعه آموزش علوممطالعات و ت

 

 فرده انخوامحمدرضا یزددکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرعله شگادان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      حکیمه واحدپرستدکتر    ي  ب آقا جناسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ؤثر )  ( بازخورد م وبینار  در      راضیه باقرزادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .ور فعال داشته اندحضساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز                   دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا سرکار خانم/  )  وبینار  در      سحر فنودي دکتر    ي  جناب  بازخورد مؤثر  تاریخ(  میزبانی  02/1401/ 26  در  مرکز    به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی                

 ت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 عالی بسمه ت                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیدب

آقاسرکار خانم/  )  وبینار  در      امین فرجوددکتر    ي  جناب  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز    به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت ر گردید، پزشکی برگزا موزش علوممطالعات و توسعه آ

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقاسرکار خانم/  اسفندیاردکتر      يجناب  )  وبینار  در      يعاطفه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی   26/02/1401در    به 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت شکی برگزار گردید، پز مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموز

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز   به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      خرامه  زهرا طاهري  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .ل داشته اندحضور فعاساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ/د8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    بانیبه میز  02/1401/ 26ریخ  در تا( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      فاطمه عباسیدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وسعه آموزش علوم پزشکیپرست مرکز مطالعات و تسر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  کشاورزپور  ي  جناب  ضیاءالدین  )  وبینار  در      مهندس  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  به   1140/ 26/02در 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی                

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401:  تاریخ

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 عالی بسمه ت                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات   به میزبانی 26/02/1401در تاریخ ( بازخورد مؤثر ) وبینار در    طاهره تمیمی ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت دید،  پزشکی برگزار گر علوم و توسعه آموزش

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      علیرضا جشنی مطلق تر  دک  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددرضا یزدانخواه محمدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  بینار  ودر      محبوبه رمضان زادهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .فعال داشته اند حضور ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات و    یبه میزبان  26/02/1401  در تاریخ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مریم چنانه  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ناز کمالی دشت ارژنیدکتر فرح               

 ه آموزش علوم پزشکیت مرکز مطالعات و توسعسرپرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی  م ی گواه له یوس نیدب

مرکز   به میزبانی 26/02/1401در تاریخ ( بازخورد مؤثر ) وبینار در   اعظم زیرك علی آبادي ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  ت و توسعه آموزش علوممطالعا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        یدکتر فرحناز کمالی دشت ارژن               

 پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      علیرضا جعفريدکتر    ي  جناب آقا م/سرکار خان 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت ، پزشکی برگزار گردید وممطالعات و توسعه آموزش عل

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ8679/6/18/20  شماره:

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ازخورد مؤثر )  ( بار  وبیندر      سودابه محمديدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .ر فعال داشته اندحضوساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددانخواه محمدرضا یزدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایش  دبیر علمی

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مات بهداشتی درمانی بوشهرنشگاه علوم پزشکی و خددا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      عبدالهی  محبوبهدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .اند حضور فعال داشتهساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

رکز  م   به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      سیدرضا خطیبیدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        یدکتر فرحناز کمالی دشت ارژن               

 موزش علوم پزشکیرکز مطالعات و توسعه آسرپرست م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات   به میزبانی 26/02/1401در تاریخ ( بازخورد مؤثر ) وبینار در    شهناز قاسمی ي جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت برگزار گردید،   پزشکی و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 تعالی بسمه                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      معیل زادهبنفشه اسدکتر    ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اند ساعت  2دت به م کی برگزار گردید، پزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرداه محمدرضا یزدانخودکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  نار  وبیدر      زیري برازجانیلیدا ودکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .ند حضور فعال داشته اساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردزدانخواه محمدرضا یدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ8679/6/18/20ه:  شمار

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهرانشگاه علوم پزشکی و خ د
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  پور  ي  جناب  )  وبینار  در      نیلوفر حاجی  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  02/0114/ 26در  مرکز    به 
 .دحضور فعال داشته انساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کتر فرحناز کمالی دشت ارژنید               

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مط                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ت  مرکز مطالعا  ه میزبانیب  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      طیبه غریبی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیت و توسعه آموزش علوم سرپرست مرکز مطالعا                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی هگوا له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      احمد مشکوري  دکتري  جناب آقام/سرکار خان 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      دکتر ماریا ظهیري  ي  جناب آقاسرکار خانم/  مرکز   به میزبانی  26/02/1401در 
 .ور فعال داشته اندحضساعت  2به مدت دید، پزشکی برگزار گر مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  1401/ 26/02تاریخ  در  ( بازخورد مؤثر )    وبیناردر      هایده اربابی  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندت ساع 2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رت بهداشتی درمانی بوشهدانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  مؤمنی  ي  جناب  )  وبینار  در      خدیجه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  لوممطالعات و توسعه آموزش ع

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ناز کمالی دشت ارژنیدکتر فرح               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20اره:  شم

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      راضیه رستگار  دکتر  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  ت و توسعه آموزش علوممطالعا

 

 فردانخواه محمدرضا یزددکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات   به میزبانی 26/02/1401در تاریخ ( بازخورد مؤثر ) وبینار در    سمیشهناز قا ي جناب آقا م/سرکار خان 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 ردفمحمدرضا یزدانخواه ر دکت                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آم

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علو
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  عامریان  ي  جناب  )  وبینار  در      پروین  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبا  26/02/1401در  مرکز   نیبه 
 .داشته اند حضور فعال ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :ودش ی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز مطالعات    به میزبانی  62/02/1401در تاریخ  زخورد مؤثر )  ( باوبینار  در      نادیه پاکاري  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه سرپرست                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      محمد اسماعیل حاجی نژاددکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت ، پزشکی برگزار گردید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         ت ارژنیدکتر فرحناز کمالی دش               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 ی بسمه تعال                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  قهرمانی    ي  جناب  )  وبینار  در      زینب  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت ید، پزشکی برگزار گرد علوممطالعات و توسعه آموزش 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز    به میزبانی  02/1401/ 26در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  ار  وبیندر      محسن واحدير  دکت  ي  جناب آقا سرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددانخواه محمدرضا یزدکتر                                        ز کمالی دشت ارژنیدکتر فرحنا               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایش  دبیر علمی

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مات بهداشتی درمانی بوشهرنشگاه علوم پزشکی و خددا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز   به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      آزاده عازمیاندکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .اندحضور فعال داشته ساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  توسعه آموزش علوم مطالعات و

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 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 جسرکار  خضري  ي  ناب  )  وبینار  در      ملیحه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  26/02/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  عات و توسعه آموزش علوممطال

 

 فردرضا یزدانخواه محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 م پزشکیعات و توسعه آموزش علوسرپرست مرکز مطال                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی واهگ له یوس نیبد

  به میزبانی   26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مهراندخت سیروسدکتر    ي  جناب آقاانم/سرکار خ 
 .اشته اند حضور فعال دساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 تعالی بسمه                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقاسرکار  اسکندري  ي  جناب  )  وبینار  در      پریسا  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی   26/20/1401در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اند ساعت 2به مدت گردید،  پزشکی برگزار مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرک                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یسو نیبد

مرکز    به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  )    ( بازخورد مؤثروبینار  در      نرگس عبیديدکتر    ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 علمی همایشدبیر 

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 تعالی بسمه                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهرو خدمات بهداشتی درماندانشگاه علوم پزشکی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  پاکروان  ي  جناب  )  وبینار  در      نفیسه  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  02/1401/ 26در  مرکز   به 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت ردید، پزشکی برگزار گ مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنی دکتر فرحناز کمالی دشت               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                   
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

لعات  مرکز مطا   به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  ر  وبینا در    سمیه باغبانی  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،   ومو توسعه آموزش عل

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقا خانم/  سرکار  فرد  دکتر  ي  جناب  یزدانخواه  )  وبینار  در      محمدرضا  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  به    1401/ 26/02در 
 .حضور فعال داشته اندساعت  2به مدت پزشکی برگزار گردید،  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم میزبانی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی   بهداشت، درمان و آموزشوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم/  آقا سرکار  بهرامپور  ي  جناب  )  وبینار  در      پریسا  مؤثر  بازخورد  تاریخ  (  میزبانی  02/1401/ 26در   مرکز  به 
 .اشته اندحضور فعال دساعت  2دت به م پزشکی برگزار گردید،  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموز                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی   بهداشت، درمان و آموزشوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مطالعات و    مرکز  به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      مریم یاوري  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .اشته اندحضور فعال دساعت  2دت به م پزشکی برگزار گردید،  توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموز                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی   بهداشت، درمان و آموزشوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مطالعات    مرکز  به میزبانی  26/02/1401در تاریخ  ( بازخورد مؤثر )  وبینار  در      وحیده نیري  ي  جناب آقاسرکار خانم/ 
 .اشته اندحضور فعال دساعت  2دت به م پزشکی برگزار گردید،   و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموز                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ8679/6/18/20شماره:  

 


