
 بسمھ تعالی                                                                                                                

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

 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  شناسابوطالب حق  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2 مدتپزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 زادهدکتر صمد اکبر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر افشین شیرکانیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ز کمالی دشت ارژنیدکتر فرحنا              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

 26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر المیرا حاجی اسمعیل معمارسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت ی برگزار گردید، به پزشک به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  ی درمعرفی مجالت حوزه آموزش پزشکوبینار در  دکتر آزاده عازمیانسرکار 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 دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  آوا سلطانی حکمتسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  بتول امیريدکتر 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر بهزاد حاتمیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  وممطالعات و توسعه آموزش عل

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  درمعرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی وبینار در  پرویز عضديجناب 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر پروین عزیزنژاد روشنرکار خانم س 
  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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  پریسا اسکندريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  پورپریسا بهرامسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  زش علوممطالعات و توسعه آمو

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  ه آموزش پزشکی درمعرفی مجالت حوزوبینار در  نیادکتر حسین ارفعیجناب 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                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یاهگو لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  حکیمه واحدپرستدکتر 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              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر خدیجه قاسمیسرکار خانم  
  اشته اند.حضور فعال د 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  خلیل پورخلیلیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  ات و توسعه آموزش علوممرکز مطالع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  ی مجالت حوزه آموزش پزشکی درمعرفوبینار در  دکتر بهرام احمديجناب 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                  شدبیر علمی همای

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  ساجديدکتر رقیه 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  شهربانو صالحیندکتر سرکار خانم  
  ضور فعال داشته اند.ح 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ی به میزبان 26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  راضیه باقرزادهدکتر 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی درار وبیندر  رضا باغبانیجناب 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر رضا بصیریان جهرمیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر رضا طاهرخانیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2ت مدپزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20 شماره:



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مرکز  به میزبانی 26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  رضا نعمتیجناب 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  رآباددکتر رفعت رضاپور نصسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 رزادهدکتر صمد اکب                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  زهرا اکبريدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنی دکتر فرحناز              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  زینب ربیعیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2دت مپزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/0014تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر زینب کنعان نژادسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  بابیزینب شسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20ه: شمار



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  سپیده اعرابیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  سحر الماسیدکتر 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                               
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

  

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر سعید گلپرورانجناب 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                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  میسمیه رحیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دهدکتر صمد اکبرزا                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  سمیه مؤیديسرکار خانم  
  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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 اشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  سودابه پورفداکاريدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت به پزشکی برگزار گردید،  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20اره: شم



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/4001تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  سودابه محمديدکتر 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  فر سهیال مانیدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 ر صمد اکبرزادهدکت                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  سیده طاهره میرموالییدکتر 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              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  شبنم سالک زمانیدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوممیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  وزش پزشکی درمعرفی مجالت حوزه آموبینار در  شراره ضیغمی محمديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر شهره سیدحسینیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر صدیقه خیراندیشسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  سعه آموزش علوممرکز مطالعات و تو

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  ه آموزش پزشکی درمعرفی مجالت حوزوبینار در  طاهره تمیمیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یاهگو لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  طیبه غریبیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  طیبه مختاري سرخانیسرکار خانم  
  د.حضور فعال داشته ان 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  عابد ابراهیمیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  موزش علوممطالعات و توسعه آ

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  آموزش پزشکی درمعرفی مجالت حوزه وبینار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیسو نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  عاطفه اسفندیاريدکتر 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  علی حمیديدکتر  جناب 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  نژادفاطمه حاجی سرکار خانم 
  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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  مجالت حوزه آموزش پزشکی درمعرفی وبینار در  فاطمه عبديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  فاطمه فرشادپوردکتر 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  پوردکتر فائزه جهانسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

نی به میزبا 26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  فرزانهفرحناز دکتر 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر فرحناز کمالیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر فرزانه نظريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  فرنوش تاجیکسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

میزبانی به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  کاظم جوانمرديدکتر  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                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  یرزاییکامران مدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 برزادهدکتر صمد اک                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  لیال ملکیانسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  ماریا ظهیريدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت ه پزشکی برگزار گردید، ب مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  زادهدکتر محبوبه رمضانسرکار 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              

 اهموزشی دانشگآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  محسن امیدوارتر دک جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 تر صمد اکبرزادهدک                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر محمدرفیع بذرافشانجناب آقاي  
  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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  محمد عبدالهیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت رگزار گردید، به پزشکی ب مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  پزشکی درمعرفی مجالت حوزه آموزش وبینار در  فرد محمدرضا یزداخواهکتر د جناب آقاي 
  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 دانشگاهآعاون م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :ودشی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  مرضیه اصالنیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه ع
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  مرضیه محموديدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت پزشکی برگزار گردید، به  لوممرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  زشکی درمعرفی مجالت حوزه آموزش پوبینار 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 دانشگاهآاون مع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  مریم چنانهسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  مریم عظیم زادهسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  مریم نکوییسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت برگزار گردید، به  پزشکی مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر مسعود محمديجناب 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              

 زشی دانشگاهموآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  معصومه رستمیار خانم سرک 
  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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشک
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر منصور ضیائیجناب 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                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400: تاریخ

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  مهدي صادقیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت برگزار گردید، به  پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  26/2/1400تاریخ  ی درمعرفی مجالت حوزه آموزش پزشکوبینار در  مهراندخت سیروسدکتر 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              

 موزشی دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  نادیه پاکاريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر نازلی ربیع نژادسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  درمعرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی وبینار در  نرگس میرزادهسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400یخ: تار

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر نسرین مظفريرکار خانم س 
  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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علو
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  نعیمه طیبیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  فرنگین مشایخسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 2مدت برگزار گردید، به  پزشکی مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  26/2/1400تاریخ  درمعرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی وبینار در  دکتر نیلوفر معتمدسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  26/2/1400تاریخ  معرفی مجالت حوزه آموزش پزشکی دروبینار در  دکتر هاجر جابريرکار خانم س 
  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

 

 

 

 

 

 

 28/2/1400تاریخ: 

 د پ /6082/6/18/20شماره: 


