
 بسمھ تعالی                                                                                                                

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  شیرکانیدکتر افشین  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 زادهدکتر صمد اکبر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر المیرا حاجی اسمعیل معمارسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 مه تعالیبس                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر الهام توانايسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت زار گردید، به پزشکی برگ مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  الهام شاکرمیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 هموزشی دانشگاآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  ر امیر همتادکتقاي جناب آ 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 اکبرزادهدکتر صمد                                      دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر امیرحسین دارابیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     حناز کمالی دشت ارژنیدکتر فر              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 یبسمه تعال                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  کیاایمان شریفیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت به  پزشکی برگزار گردید، مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر آرزو زیدانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  نی حکمتآوا سلطاسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 زادهدکتر صمد اکبر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  آیناز دفتريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     شت ارژنیدکتر فرحناز کمالی د              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 اشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر بنفشه اسمعیل زادهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یزبانی مرکز به م 28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر بهزاد حاتمیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  یزنژاد روشنپروین عزدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 اکبرزادهدکتر صمد                                      دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  پریسا اسکندريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  پریسا بهرامپورسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2ت مدپزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ز مطالعات و به میزبانی مرک 28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  طه نصیري جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفبینار ودر  خودکتر حبیب عمرانیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  می همایشدبیر عل

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  حدیث تنگستانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر حسین ارفعی نیاجناب آقاي  
  ر فعال داشته اند.حضو ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400 تاریخ:

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر حکیمه واحدپرستسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  ز مطالعات و توسعه آموزش علوممرک

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفار وبیندر  حمیده حاج نصیريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  همایشدبیر علمی 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  خدیجه مومنیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر بهرام احمدي جناب آقاي 
  اشته اند.حضور فعال د ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر رقیه ساجديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  مجازي و طراحی تکلیف آموزشوبینار در  دکتر راضیه باقرزادهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400خ: تاری

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیسو نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  رضا باغبانی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر رضا بصیریان جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  رضا طاهرخانیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  وزش علوممطالعات و توسعه آم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  28/2/1400تاریخ در  فآموزش مجازي و طراحی تکلیوبینار در  رضا نعمتیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                               
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

  

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  رضا نوروززادهقاي جناب آ 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 کی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  رقیه اسمعیلیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کتر فرحناز کمالی دشت ارژنید              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400ریخ: تا

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 ه تعالیبسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  زهرا صداقتدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت گردید، به  پزشکی برگزار مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  28/2/0140تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  زینب ربیعیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  ابیزینب شبسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  ساسان زائريدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     شت ارژنیدکتر فرحناز کمالی د              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 اشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  سپیده اعرابیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مرکز به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر سعید گل پرورانجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفار وبیندر  سمیه باغبانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  همایشدبیر علمی 

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر سودابه پورفداکاريسرکارخانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  سودابه محمديدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مرکز به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  فر سهیال مانیدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  سید مرتضی حسینی شکوهجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر سیده طاهره میرموالییسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر شبنم سالک زمانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت به  پزشکی برگزار گردید، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  شراره ضیغمی محمديدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 هموزشی دانشگاآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  تر شهربانو صالحیندکسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 ر صمد اکبرزادهدکت                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  شهره سید حسینیدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کتر فرحناز کمالی دشت ارژنید              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 ه تعالیبسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر شهناز پوالديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت ار گردید، به پزشکی برگز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 پ د /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  شیرین شهبازيسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  قه افراسیابیصدیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 اکبرزاده دکتر صمد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  طاهره تمیمیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     الی دشت ارژنیدکتر فرحناز کم              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  طیبه غریبیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. اعتس 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

نی به میزبا 28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  طیبه مختاري سرخانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفبینار ودر  عابد ابراهیمی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  می همایشدبیر عل

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  زادهعاتکه تركسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 ن و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  عظیمه خدامیسرکار خانم  
  داشته اند. حضور فعال ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  رضا رهبرعلیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم مطالعات

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  مجازي و طراحی تکلیفآموزش وبینار در  نژادفاطمه حاجیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  فاطمه فرشادپوردکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 زش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  فرحناز فرزانهدکتر سرکار خانم  
  داشته اند. حضور فعال ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر فرحناز کمالیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  ت و توسعه آموزش علوممطالعا

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفبینار ودر  دکتر فرزانه قادري شبانکارهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  می همایشدبیر عل

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر فرزانه نظريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     یدکتر فرحناز کمالی دشت ارژن              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 مان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، در

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  فریده بحرینیسرکار خانم  
  عال داشته اند.حضور ف ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  زادهقادر غنیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  لعات و توسعه آموزش علوممطا

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر کاظم جوانمرديجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیدب

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر لیال دهقانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  لیال طهماسبیسرکار خانم  
  شته اند.حضور فعال دا ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر ماریا ظهیريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  وزش مجازي و طراحی تکلیفآموبینار در  زادهدکتر محبوبه رمضانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  محبوبه منصوریاندکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر محسن امیدوارجناب آقاي  
  عال داشته اند.حضور ف ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر محمدرضا فرزانهجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  العات و توسعه آموزش علوممط

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفینار وبدر  درفیع بذرافشانمدکتر مح جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ی همایشدبیر علم

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  محمد عباسیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  محمدامین شادمان جناب آقاي 
  شته اند.حضور فعال دا ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  مرضیه اصالنیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  ه آموزش علوممطالعات و توسع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  راحی تکلیفآموزش مجازي و طوبینار در  مرضیه آزادیانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  مرضیه نوروزیانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  مرضیه پازکیانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  مریم چنانهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت برگزار گردید، به  پزشکی توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ ر د آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  پوردکتر مریم روانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 وزشی دانشگاهمآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  زادهمریم عظیمکار خانم سر 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشک
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  مریم محمدیانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     تر فرحناز کمالی دشت ارژنیدک              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 تعالی بسمه                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر مسعود محمديجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت گردید، به پزشکی برگزار  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/0140تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  معصومه صیديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  ي راعیدکتر مهد جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 ادهدکتر صمد اکبرز                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر مهدي صادقیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دشت ارژنی دکتر فرحناز کمالی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 هداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت ب

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر مهراندخت سیروسسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2دت مپزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مرکز  به میزبانی 28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  مهستی گنجوسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  هزاددکتر نسرین رسولسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  بیر علمی همایشد

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  نادیه پاکاريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ار              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  ناهید رضاییسرکار خانم  
  فعال داشته اند.حضور  ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر نرگس عبیديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  عات و توسعه آموزش علوممطال

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  وزش مجازي و طراحی تکلیفآموبینار در  دکتر نسرین مظفريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر نیلوفر معتمدسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20 شماره:



 

 بسمه تعالی                                                                                                                
 موزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ در  آموزش مجازي و طراحی تکلیفوبینار در  دکتر هاجر جابريسرکار خانم  
  داشته اند.حضور فعال  ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 



 بسمھ تعالی                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400تاریخ آموزش مجازي و طراحی تکلیف در وبینار در  دکتر کامران میرزایی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم مطالعات

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 29/2/1400تاریخ: 

 د پ /6081/6/18/20شماره: 


