
 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  ، وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401در تاریخ    )توانمندسازي اساتید(  وبیناردر      دکتر فاطمه فرشادپور  ي  جناب آقا/سرکار خانم 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه ر کتد                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ش پزشکی وزآموزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    1401/ 24/02) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتید در      رضا طاهرخانیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .فعال داشته اند ضور عت حسا 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    1401/ 24/02) در تاریخ  ساتید ا  زيوبینار (توانمندسادر      احمد شبانی زاده  دکترآقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  ارهشم



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهرد تیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      احمد مشکوريدکتر  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ز کمالی دشت ارژنیادکتر فرحن               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      منش  اسماعیل پارساییآقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  ات و توسعه آموزش علومالعمرکز مط

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکی لومسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      محمداسماعیل حاجی نژاددکتر    آقاي  خانم/جناب    سرکار 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز  24/02/1401) در تاریخ وبینار (توانمندسازي اساتیددر    اعظم امینیدکتر  آقاي خانم/جناب سرکار  
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 دید، به مدترگپزشکی برگزار  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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  (توانمندسازي اساتیدار  بینودر      اعظم حیدرزاده  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشعلمیر دب

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهرو خ کی دانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      افشین شیرکانیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674  :شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیددر      الهام رحمانیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  میزبانی    هب  24/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیت و توسمطالعا  سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی هگوا له یوس نیبد

کریمی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      الهام  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  مرکز    02/1401/ 24)  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 مه تعالی بس                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

دارابیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      امیرحسین  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   02/1401/ 24) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 دید، به مدترگزار گر پزشکی ب لوممیزبانی مرکز 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

فرجود تر  دک  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      امین  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی   1401/ 24/02)  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردضا یزدانخواه محمدردکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر وم پزشکی ودانشگاه عل
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتید در      آزاده عازمیاندکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    میزبانی    24/02/1401) در  به 
 .فعال داشته اند ساعت حضور  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

دفتري    آقايخانم/جناب  سرکار    اساتیددر      آیناز  (توانمندسازي  دوبینار  تاریخ  )  مرکز    02/1140/ 24ر  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وزش علوم پزشکیلعات و توسعه آمسرپرست مرکز مطا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اسمعیل  دکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      زادهبنفشه  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   1401/ 24/02) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیددر      بهرام احمديدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  میزبانی    24/02/1401) در  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  وملعات و توسعه آموزش علمرکز مطا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

نعیمیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      بهروز  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی    24/02/1401)  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردواه یزدانخ محمدرضادکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز   24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      پریسا اسکندري  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ه اندساعت حضور فعال داشت 2 مدتپزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401خ  ) در تاری مندسازي اساتیدوبینار (توان در      یسا محمديپردکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 رکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیست مسرپر                 یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتید در      حدیث تنگستانیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنیدکتر فرحناز کمالی دشت                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                   
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

میزبانی به    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      حسین ارفعی نیادکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  ه آموزش علوممرکز مطالعات و توسع

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      خدیجه مؤمنی  اي  قآخانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردرضا یزدانخواه مد محدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  ارهشم



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتید در      خلیل پورخلیلیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ته اند فعال داش ساعت حضور 2 رگزار گردید، به مدت پزشکی ب 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  ساتیدوبینار (توانمندسازي ادر      فاریپوردردانه غدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردانخواه محمدرضا یزددکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهرشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ددان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیددر      جابري  هاجر  دکتر  آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی    24/02/1401)  به 
 .ه اند ساعت حضور فعال داشت 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنیکمالی دشت  دکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیددر      جشنی مطلق علیرضا  دکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  )  وبینار  به   24/02/1401در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت وزش علومطالعات و توسعه آم میزبانی مرکز م 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش                   دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ب
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      کامران بهروزيدکتر    آقاي  خانم/جناب  ر  سرکا 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 مان و آموزش پزشکی داشت، دروزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

میالنیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      هانی  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی    24/02/1401)  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 به مدت پزشکی برگزار گردید،  ت و توسعه آموزش علوممرکز مطالعا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674  :شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیدتوانمندسوبینار (در      رقیه ساجديدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    تاریخ  ازي  میزبانی    24/02/1401) در  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایش  دبیر علمی

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 

 رمات بهداشتی درمانی بوشهدانشگاه علوم پزشکی و خد
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

پورفداکاريدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      سودابه  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   24/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 ، به مدتپزشکی برگزار گردید میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  ر (توانمندسازي اساتیدوبینادر      عیسی صفويدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    نی  یزبابه م  24/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کیتوسعه آموزش علوم پزش سرپرست مرکز مطالعات و                 لمی همایشدبیر ع

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتید در      نیلوفر معتمددکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  میزبانی    24/02/1401) در  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 لی بسمه تعا                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ه میزبانی  ب  24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      نرگس عبیديدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 به مدت  زار گردید،پزشکی برگ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعا                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401یخ:  تار

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی هگوا له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتید در      دهراضیه باقرزا دکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرده محمدرضا یزدانخوادکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 سمه تعالی ب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرعلوم پزشدانشگاه 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      راضیه بهزادمهر  دکترآقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .د ساعت حضور فعال داشته ان 2 زشکی برگزار گردید، به مدت پ 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    42/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      ضیه رستگاررادکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردیزدانخواه محمدرضا دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطسرپرست                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      رسول تقوایی فر  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .شته اندساعت حضور فعال دا 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

بصیریان جهرمیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیدر      رضا  (توانمندسازي  تاریخ  دوبینار  به   24/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت وزش علوممیزبانی مرکز مطالعات 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

نعمتی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      رضا  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  مرکز    02/1401/ 24)  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرده یزدانخوامحمدرضا دکتر                                        شت ارژنیدکتر فرحناز کمالی د               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401ریخ:  تا

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیددر      رقیه گشمرددکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی    24/02/1401)  به 
 .ته اند ساعت حضور فعال داش 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  عه آموزش علوممرکز مطالعات و توس

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

زادهدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    رمضان  اساتیددر      محبوبه  (توانمندسازي  تاریخ  )  وبینار  به    1401/ 24/02در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 

 وشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ب
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

میهندکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      روناك  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی    24/02/1401)  به 
 .اعت حضور فعال داشته اند س 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز   24/02/1401) در تاریخ  ازي اساتیدوبینار (توانمندسدر      زهرا اکبريدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت ه آموزش علوممطالعات و توسع

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

داوري  اي  قآخانم/جناب  سرکار    اساتیددر      زهرا  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  مرکز   24/02/1401)  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردا یزدانخواه درضمحمدکتر                                        از کمالی دشت ارژنیدکتر فرحن               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتید در      زهرا طاهري خرامه  آقاي  خانم/جناب  سرکار    میزبانی    1401/ 24/02) در  به 
 .ال داشته اند ساعت حضور فع 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  العات و توسعه آموزش علوممرکز مط

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 لوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401  تاریخ:

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24اریخ  ) در توبینار (توانمندسازي اساتیددر      زهرا علیرضاییآقاي  خانم/جناب    سرکار 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیرس                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 هداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      زینب قهرمانی  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 ه مدتپزشکی برگزار گردید، ب مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        نیدکتر فرحناز کمالی دشت ارژ                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

زائريدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتید  وبیناردر      ساسان  تاریخ  (توانمندسازي  میزبانی    24/02/1401) در  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  ش علوممرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 می همایشدبیر عل

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز   24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر     سحر فنودي  تردکآقاي  ناب  خانم/جسرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردنخواه ا یزدامحمدرضدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

باغبانی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      سمیه  کز  به میزبانی مر  02/1401/ 24) در 
 .ه اندساعت حضور فعال داشت 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آم                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی   24/02/1401ریخ ) در تاوبینار (توانمندسازي اساتیددر   رضا خطیبی سیددکتر  آقاي خانم/جناب سرکار  
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 ست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیپرسر                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 داشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

هاشمیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      سیدعنایت  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   02/1401/ 24) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 دید، به مدتپزشکی برگزار گر  میزبانی مرکز مطالعات 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 24/02) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      وادزادهسید همام الدین جدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت ش علومالعات و توسعه آموزبه میزبانی مرکز مط

 

 فردانخواه محمدرضا یزددکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 لوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

زمانیدکتر    آقاي  خانم/جناب    سرکار  سالک  اساتید در      شبنم  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به    24/02/1401) 
 .داشته اند ساعت حضور فعال 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی هداشت، وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  دوبینار (توانمندسازي اساتیدر      شرافت اکابریاندکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 ید، به مدت پزشکی برگزار گرد 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  (توانمندسازي اساتید  ناروبیدر      شکراله فرخیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    به میزبانی    24/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کمالی دشت ارژنیدکتر فرحناز                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشعلم دبیر

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهرو خدمات بهداشتی د دانشگاه علوم پزشکی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

سیدحسینیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      شهره  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   24/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت لعات و توسعه آموزش علوممیزبانی مرکز مطا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش عل                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  مارهش



 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    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      شهناز پوالديدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 علوم پزشکیات و توسعه آموزش سرپرست مرکز مطالع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 اشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی اهگو له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      صدیقه افراسیابی  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 به مدتپزشکی 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

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401ریخ:  تا

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 عالی بسمه ت                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خیراندیش  آقاي  خانم/جناب  سرکار    صدیقه  اساتیدوب در      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  ینار  در  به   02/1401/ 24) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 رگزار گردید، به مدتکی بپزش میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشک 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      پورلدین کشاورزمهندس ضیاءا  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .دساعت حضور فعال داشته ان 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردیزدانخواه رضا محمد دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 شکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      طیبه عرب زاده  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .اشته اندساعت حضور فعال د 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مر                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

غریبی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      طیبه  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  مرکز    02/1401/ 42)  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مط                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 سمه تعالی ب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ابراهیمی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      عابد 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 شکی برگزار گردید، به مدتپز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        رژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ا               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به   24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتید در      نجف آبادي  ر عادل نیااکبدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت ت و توسعه آموزش علوممیزبانی مرکز مطالعا

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه ر دکت                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401  تاریخ:

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اسفندیاري  آقاي  م/جناب  خانسرکار    عاطفه  اساتیددر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به    24/02/1401) 
 .اعت حضور فعال داشته اندس 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خسروي  آقاي  خانم/جناب  سرکار    عبدالرسول  (توادر      دکتر  اساتیدوبینار  تاریخ  نمندسازي  در  به   24/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 به مدت پزشکی برگزار گردید،  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

وندي  آقاي  خانم/جناب  سرکار    حاجی  عبداله  اساتیدودر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  بینار  در  به   1401/ 24/02) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی                

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیددر      دکتر علی حمیدي  آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  م   24/02/1401) در  یزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  هشمار



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

یزبانی مرکز به م   24/02/1401) در تاریخ وبینار (توانمندسازي اساتیددر    رضا رهبرعلی دکترآقاي خانم/جناب سرکار  
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات و                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    1401/ 24/02) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      دکتر علیرضا جعفري  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 گزار گردید، به مدت پزشکی بر 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 لی بسمه تعا                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

فائزه جها  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      نپوردکتر  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  میزبانی    24/02/1401) در  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 برگزار گردید، به مدت پزشکی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردواه محمدرضا یزدانخدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

نژا  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      دفاطمه حاجی  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی   24/02/1401)  به 
 .ند ساعت حضور فعال داشته ا 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه ع
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    24/20/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      فاطمه حیدري  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یسو نیبد

به میزبانی    24/02/1140) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      فاطمه درویشیدکتر    آقاي  نم/جناب  خاسرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

فرد  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      فاطمه شریفی  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی    24/02/1401)  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 تعالی  بسمه                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      فاطمه عباسیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 ی برگزار گردید، به مدت پزشک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمدرضا یزدانخواه محدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      فاطمه عبدلی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در 
 .داشته اند ساعت حضور فعال  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 ردفمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علو
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    24/02/1401ر تاریخ  ) د وبینار (توانمندسازي اساتیددر      فائزه حسین زاده  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

یوسفی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    فروغ  اساتیددر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  میزبانی    24/02/1140)  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی                

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      دکتر الله آخوندزاده  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  و توسعه آموزش علوم مرکز مطالعات

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

وزیريدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      برازجانی  لیدا  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   02/1401/ 24) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت زش علوممیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز   24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر    دکتر لیال دهقانی  آقاي خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 ید، به مدتپزشکی برگزار گرد مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمدرضا یزدانخواه محدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

ماریا ظهیري  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیدودر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  بینار  میزبانی    24/02/1401) در  به 
 .عال داشته اند ساعت حضور ف 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

امیدوارآقاي  خانم/جناب  سرکار    تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      محسن  به میزبانی مرکز    24/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

میزبانی مرکز    به  02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      محسن حیدري  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنی دکتر فرحناز کمالی دشت               

 و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      دکتر محسن کشاورز  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  آموزش علوممرکز مطالعات و توسعه 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 پ/د6/18/20/ 8674:  شماره



 تعالی بسمه                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      محسن واحديدکتر    ي  آقا خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 زار گردید، به مدت پزشکی برگ 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      محمد جعفري  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .داشته اندساعت حضور فعال  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  هشمار



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401خ  تاری  ) دروبینار (توانمندسازي اساتیددر      محمد عبدالهیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

راددکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    قاسمی  اساتیددر      محمد  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در   به  24/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ارژنی ی دشتدکتر فرحناز کمال               

 و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز مطالعات                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

فریبرزي  آقاي  خانم/جناب  سرکار    محمدرضا  اساتیددر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   24/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت سعه آموزش علومو تو میزبانی مرکز مطالعات 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 سمه تعالی ب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      مرضیه اصالنی  آقاي    جناب/خانمسرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 کی برگزار گردید، به مدتپزش مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه  دکتر                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 زش پزشکی و آمووزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      جهرمی  گرمرضیه کار  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ور فعال داشته اند عت حضسا 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددانخواه محمدرضا یزدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401اریخ:  ت

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  اتیدزي اسوبینار (توانمندسادر      دکتر مرضیه محمودي  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .اشته اند ساعت حضور فعال د 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مانی بوشهرتی دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

نکویی دکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      مریم  (توانمندسازي  در  وبینار  میزبانی   24/02/1401تاریخ  )  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کمالی دشت ارژنیحناز دکتر فر               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

چنانه  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      مریم  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  مرکز    02/1401/ 24)  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت عه آموزش علومو توسمطالعات 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار               

 شکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      دکتر مریم روانی پور  آقاي  جناب  خانم/سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  ه آموزش علوممرکز مطالعات و توسع

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 و آموزش پزشکی  درمانوزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      مریم مرادي بیناباج  آقاي  خانم/جناب  سرکار    به میزبانی    24/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 دت پزشکی برگزار گردید، به م  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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  ساتیدازي اوبینار (توانمندسدر      مریم معصومی  آقاي  ب  خانم/جناسرکار   
 .حضور فعال داشته اندساعت  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401:  تاریخ

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهرشتی ددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

  1401/ 24/02) در تاریخ  وانمندسازي اساتیدوبینار (تدر    باغمالیی  مسعود محمديمهندس    آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        کتر فرحناز کمالی دشت ارژنید               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایشدبیر علمی  

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

مرکز  به میزبانی    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      معصومه جمالی  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 علوم پزشکی آموزشسرپرست مرکز مطالعات و توسعه                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

کز  به میزبانی مر  24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      معصومه دولتی  آقاي  خانم/جناب  ار  سرک 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 وزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آم                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 درمان و آموزش پزشکی  داشت، وزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

پور  آقاي  خانم/جناب  سرکار    روانی  معصومه  اساتیددر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   24/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 به مدتدید، پزشکی برگزار گر  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

تاریخ  (توانمندسازي اساتیدینار  وبدر      منصور ضیائیدکتر    آقاي  خانم/جناب  سرکار    به میزبانی    24/02/1401) در 
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 زار گردید، به مدت پزشکی برگ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 ی همایشر علمدبی

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دمات بهداشتی درمانی بوشهری و خ دانشگاه علوم پزشک 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      صادقی  دکتر مهدي  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401خ:  تاری

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

سیروس  آقاي  خانم/جناب  سرکار    مهراندخت  اساتیددر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   24/02/1401) 
 .ندساعت حضور فعال داشته ا 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت زبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوممی

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 توسعه آموزش علوم پزشکیات و سرپرست مرکز مطالع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی اهگو له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      مهستی گنجو  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست مرکز                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز   24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      مهنا جوان بخت   آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 به مدت ردید،پزشکی برگزار گ 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    1401/ 24/02) در تاریخ  (توانمندسازي اساتید  بینارودر      دکتر مهنوش رئیسی  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  ممرکز مطالعات و توسعه آموزش علو

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 می همایشیر علدب

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهرکی و دانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

پاکارينادی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    اساتیددر      ه  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  مرکز    02/1401/ 24)  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فرددانخواه محمدرضا یزدکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اساتیددر      دکتر نجمه سوادي  آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  بانی  به میز  24/02/1401) در 
 .ته اند ساعت حضور فعال داش 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 آموزش علوم پزشکیوسعه سرپرست مرکز مطالعات و ت                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شود  یم ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز   24/02/1401یخ  ) در تاروبینار (توانمندسازي اساتیددر      دکتر نرگس آریا  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 رست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپ                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 دپ/6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زارت و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    24/02/1401) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      دکتر نسرین مظفري  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند  2 ، به مدت گردیدپزشکی برگزار  مرکز 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:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

اربابی  آقاي  خانم/جناب  سرکار    (توبیندر      هایده  اساتیدار  تاریخ  وانمندسازي  در  مرکز    02/1401/ 24)  میزبانی  به 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت وزش علوممطالعات و توسعه آم 

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایشعلمی  دبیر 

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ات بهداشتی درمانی بوشهرو خدمدانشگاه علوم پزشکی 
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

واحدپرست  ي  آقاخانم/جناب  سرکار    حکیمه  اساتیددر      دکتر  (توانمندسازي  تاریخ  وبینار  در  به   24/02/1401) 
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه کتر د                                       دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

نی مرکز  میزبابه    02/1401/ 24) در تاریخ  وبینار (توانمندسازي اساتیددر      پریسا بهرامپور  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .حضور فعال داشته اندساعت  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                        دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 عه آموزش علوم پزشکیو توسسرپرست مرکز مطالعات                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :ودش ی  م ی گواه له یوس نیبد

به   1401/ 24/02) در تاریخ  وانمندسازي اساتیدوبینار (تدر      دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  آقاي  خانم/جناب  سرکار   
 .ساعت حضور فعال داشته اند 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 فردمحمدرضا یزدانخواه دکتر                                         دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی               

 سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                 همایشدبیر علمی  

 31/02/1401تاریخ:  

 /دپ6/18/20/ 8674:  شماره


