
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  (تدوین و بازنگری کوریکولوم)در کارگاه مجازی   ه خیراندیشصدیقدکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( رگاه مجازیدر کا  سودابه محمدیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  بازنگری کوریکولوم( )تدوین و در کارگاه مجازی  صدیقه افراسیابی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  فرین تاتاریدکتر   سرکارخانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/9111در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  ملیحه نوری سیستانی  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  حدیث تنگستانیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمیزبانی مر

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: 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 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  فاطمه حیدری  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 زش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمطالعات و توسعه آمو

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  مرضیه محمودیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 ار گردید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگز

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 ن و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درما

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  بنفشه اسمعیل زادهدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 شکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  فاطمه فرشادپوردکتر   سرکار خانم 

 ر فعال داشته اند.ساعت حضو 2 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علو

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  رضا طاهرخانیدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  سودابه پورفداکاریدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 میرزایی دکتر کامران

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  اکرم فرهادیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه هلیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  زهرا اکبریدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 وزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آم

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  کامران میرزاییدکتر  ناب آقای ج 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: ارهشم



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  گشمردرقیه   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( زیدر کارگاه مجا  حمید عباسیدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  گری کوریکولوم()تدوین و بازن در کارگاه مجازی  شهناز پوالدیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  علیرضا فالح زادهدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

انی مرکز به میزب1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  سارا مقدم  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  محمدرضا یزدانخواه فرددکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01 :شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  سمیه نوری حکمتدکتر   سرکا خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 یبسمه تعال                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  شبنم سالک زمانیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 کی برگزار گردید، به مدتمیزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 شت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  راضیه رستگاردکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 به مدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  محمدعلی زارعدکتر  جناب آقای  

 ر فعال داشته اند.ساعت حضو 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  طاهره تمیمی  سرکارخانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 امران میرزاییدکتر ک

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  افشین برازشدکتر  جناب آقای  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر 

 

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  سودابه نمازیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 وسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و ت

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :ودشی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  ماریا ظهیریدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 شکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی  نرگس عبیدیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( کارگاه مجازی در  اعظم امینیدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  دوین و بازنگری کوریکولوم()ت در کارگاه مجازی  فائزه جهانپوردکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: 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 1/11/1911در تاریخ  لوم()تدوین و بازنگری کوریکو در کارگاه مجازی  عاتکه ترکزاده  سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره



 

 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی فاطمه حاجی نژاد  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: 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 1/11/1911در تاریخ  )تدوین و بازنگری کوریکولوم( در کارگاه مجازی پریسا بهرامپور  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 8/01/0311تاریخ: 

 /دپ31401/6/08/01: شماره


