
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  (آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز)در کارگاه   دکتر هومان سلیمی پور  جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  با نرم افزارهای آزمون ساز( در کارگاه )آشنایی  دکتر محمدرضا کالنترهرمزی جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  ن ساز(در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمو  دکتر اعظم امینیسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  سودابه زنده بودیدکتر سرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر فرزانه نظریسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمرکز 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر سعیده فیروزبختسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  عمرانی جیدمدکتر عبدال جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 دید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گر

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 موزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر مهرزاد بحتویی جناب آقای

 ور فعال داشته اند.ساعت حض 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه عل

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر گیسو حاتمیسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 کتر کامران میرزایید

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  پناه دکتر احمد یزدان جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 یر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمد

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر زینب علی پورسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 عه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توس

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر ناهید آرامسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  لهه وفاییدکتر اسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311ریخ: تا

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  نایی با نرم افزارهای آزمون ساز(در کارگاه )آش  دکتر اله کرم اخالقی  جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(در کارگاه )  دکتر کتایون وحدتسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  ی آزمون ساز(در کارگاه )آشنایی با نرم افزارها  دکتر خدیجه قاسمیسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911 در تاریخ در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر فاطمه عباسیسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  هدی محمودپوردکتر م  جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر مهدی پاساالر  جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت مرکز مطالعات و توسعه

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311 تاریخ:

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 لیبسمه تعا                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر محمدرضا فریبرزی  جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 زار گردید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگ

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر زهرا السادات جاللیانسرکار خانم   

 اعت حضور فعال داشته اند.س 8 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانش

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر افشین شیرکانی  جناب آقای 

 ند.ساعت حضور فعال داشته ا 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ت بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدما

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر راضیه رستگارسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 اییدکتر کامران میرز

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 82/11/1911در تاریخ  در کارگاه )آشنایی با نرم افزارهای آزمون ساز(  دکتر مولود عباس زادهسرکار خانم   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 8 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات

 

 

 

 

 2/22/2311تاریخ: 

 /دپ83214/6/24/22: شماره


