
 بسمه تعالی                                                                                                                
 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400در تاریخ  و روان سنجی ابزار وبیناردر  نی زادهدکتر قادر غ جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3 مدتپزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400در تاریخ وبینار ابزار و روانسنجی در  اختردهقانی منش سرکار خانم 
  فعال داشته اند. حضور  ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400در تاریخ وبینار ابزار و روانسنجی در  اعظم شیرین آبادي فراهانی سرکارخانم 
  داشته اند.حضور فعال  ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400در تاریخ  وبینار ابزار و روانسنجیدر  الهام شاکرمی سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم آموزش

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400ریخ تا روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر امیر همتا جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 دانشگاه موزشیآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 پد  /6921/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  امین اهللا جعفري قايجناب آ 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 کبرزادهدکتر صمد ا                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  آزاده عازمیان دکترسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  آوا سلطانی حکمت سرکار خانم 
  فعال داشته اند. حضور ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  آیناز دفتري سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  ی درروانسنجوبینار ابزار و در  احمديبهرام دکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر بهزاد حاتمی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 تر صمد اکبرزادهدک                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر پرستو رادسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     الی دشت ارژنیدکتر فرحناز کم              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400اریخ: ت

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر عزیز نژاد روشن سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. اعتس 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ت و توسعه به میزبانی مرکز مطالعا 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  پریسا اسکندريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی درو  وبینار ابزاردر  پریسا بهرام پورسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه آموزش  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  طه نصیري جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  حدیث تنگستانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  حسین معصوم بیگی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400: تاریخ

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

لعات و به میزبانی مرکز مطا 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  حکیمه واحد پرستسرکار خانم دکتر  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی درزار و وبینار ابدر  حمیده حاج نصیريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یواهگ لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  خاتون صمصامیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  خدیجه قاسمیسرکار خانم دکتر 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ر فرحناز کمالی دشت ارژنیدکت              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 تعالیبسمه                                                                                                                 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  خدیجه مومنیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

عات و توسعه به میزبانی مرکز مطال 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زهرا رستگاريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه آموزش  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  ضا باغبانیر جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر رضا بصیریان جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پز
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  رضا نعمتی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  رضا نوروز زاده جناب آقاي 
  ضور فعال داشته اند.ح ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                               
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 

  

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

عه به میزبانی مرکز مطالعات و توس 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  رقیه اسمعیلیسرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  سنجی درروانوبینار ابزار و در  دکتر رقیه ساجديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآاون مع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زهرا حسینیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 صمد اکبرزاده دکتر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زهرا رضاییسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ت ارژنیدکتر فرحناز کمالی دش              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 شت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر زهرا صداقتسرکار خانم  
  عال داشته اند.حضور ف ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

زش به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آمو 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زهرا صفاییسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه آموزش  27/2/1400یخ تار روانسنجی دروبینار ابزار و در  زهره یگانهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 دانشگاهموزشی آمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زینب جوکارانم سرکار خ 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دهدکتر صمد اکبرزا                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20ماره: ش



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زینب ربیعیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زینب مشفقیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  زینت شبابیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت گزار گردید، به پزشکی بر آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/0140تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  ساسان زائريدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  عرابیسپیده ا سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  لمی همایشدبیر ع

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر سحر الماسی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر سعید گل پروران جناب آقاي 
  .حضور فعال داشته اند ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  سمیه باغبانی خانمسرکار  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت کی برگزار گردید، به پزش آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/0140تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  سمیه رحیمیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دابه محمديدکتر سوسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  بیر علمی همایشد

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  هیال مانی فرس دکتر سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  سید مرتضی حسینی شکوه جناب آقاي 
  داشته اند. حضور فعال ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  سیده سارا حسینیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  موزش علومآ

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  روانسنجی درو وبینار ابزار در  دکتر سیده طاهره میرموالیی سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  خانم سیده مریم موسوي سرکار
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر شبنم سالک زمانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 مه تعالیبس                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر شراره ضیغمی محمديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت گردید، به پزشکی برگزار  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

"ÑÕy…"˜yÅ̄ ˛ä àyø˜"ÛÕy|̄ Ÿª  بانی مرکز مطالعات و توسعه به میز 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  لحیندکتر شهربانو صاسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  می همایشدبیر عل

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر شهره سید حسینیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر شیرین شهبازي صیقلدهسرکار خانم  
  داشته اند. حضور فعال ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  صدیقه افراسیابیخانم سرکار  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  موزش علومآ

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  طاهره تمیمیخانم سرکار  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 شی دانشگاهموزآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  طیبه غریبی خانم سرکار
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 زادهدکتر صمد اکبر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  عابد ابراهیمیآقاي جناب  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     مالی دشت ارژنیدکتر فرحناز ک              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  عظیمه خدامیسرکار خانم  
  ر فعال داشته اند.حضو ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

وسعه به میزبانی مرکز مطالعات و ت 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  فاطمه حاجی نژاد خانمسرکار  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  ی درروانسنجوبینار ابزار و در  فاطمه خیري خانمسرکار  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر فاطمه فرشادپورسرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  فاطمه مالچی خانمسرکار  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     الی دشت ارژنیدکتر فرحناز کم              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر فاطمه نجفیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ت و توسعه به میزبانی مرکز مطالعا 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر فرحناز فرزانهسرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دربینار ابزار و ودر  دکتر فرزانه قادري شبانکارهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر کاظم جوانمردي جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر کامران میرزایی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  آتش سخنگیتی  خانمسرکار  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت ار گردید، به پزشکی برگز آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر گیسو حاتمیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  ظهیري دکترماریاسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  علمی همایشدبیر 

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ب
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  محبوبه رمضان زاده دکتر سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر محبوبه منصوریانسرکار خانم   
  ال داشته اند.حضور فع ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر محترم شکریانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  عه آموزش علومتوس

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  نسنجی دررواوبینار ابزار و در  امیدوارمحسن دکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآعاون م                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :ودشی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر محمد رایانی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400یخ: تار

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر محمد رفیع بذر افشان جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کتر فرحناز کمالی دشت ارژنید              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 ه تعالیبسم                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  محمد امین شادمان جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت ه پزشکی برگزار گردید، ب آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ه میزبانی مرکز ب 27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  محمدرضا یزدانخواه فرددکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  تبار محمود شکوهی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  لمی همایشدبیر ع

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بو
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مسعود محمديدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 زش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  منصور ضیائیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مهدي راعیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت ی برگزار گردید، به پزشک آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مهدي صادقیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  قلعه نوي مهران جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  همام الدین جوادزادهدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     رژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ا              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت،

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مرضیه اصالنی سرکار خانم
  ته اند.حضور فعال داش ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مرضیه آزادیان سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  لومآموزش ع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400خ تاری روانسنجی دروبینار ابزار و در  مرضیه پازکیان سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 انشگاهموزشی دآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مرضیه فقانی نمسرکار خا 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دهدکتر صمد اکبرزا                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مریم چنانه سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مریم روانی پوردکتر  سرکار خانم 
  ته اند.حضور فعال داش ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مریم عسکري سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مریم محمدیان سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 اهموزشی دانشگآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  ریم مدرسم سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ر علمی همایشدبی

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مریم نکویی سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مهستی گنجو سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  مهناز شاکریان سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت ر گردید، به پزشکی برگزا آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر مهنوش رئیسی سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  ن رسول زادهدکتر نسری سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20ره: شما



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  نادیا پاکاري سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر نازلی ربیع نژاد سرکار خانم 
  ته اند.حضور فعال داش ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  ناهید رجایی سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مآموزش علو

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  نجمه صادقی سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 هموزشی دانشگاآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  تر نرگس عبیديدک سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 هدکتر صمد اکبرزاد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر نسرین مظفري سرکار خانم
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  دکتر نیلوفر معتمد سرکار خانم 
  اشته اند.حضور فعال د ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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 توسعه  27/2/1400تاریخ  روانسنجی دروبینار ابزار و در  هاجر حق شناس سرکار خانم
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  لومآموزش ع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 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  27/2/1400تاریخ  وبینار ابزار و روانسنجی دردر  ضیاءالدین کشاورزپورجناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 شی دانشگاهموزآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 4/3/1400تاریخ: 

 د پ /6921/6/18/20شماره: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


