
 بسمھ 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  انابراهیم تاب 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                  یر علمی همایشدب

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  شناسابوطالب حقجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     نیدکتر فرحناز کمالی دشت ارژ              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 رمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر اعظم امینیسرکار خانم  
  فعال داشته اند. حضور ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر افشین شیرکانیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  لعات و توسعه آموزش علوممطا

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringنرم افزار آموزش وبینار در  ريتفدآیناز 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه هلیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  اکرم فرهاديدکتر سرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر المیرا حاجی اسمعیل معمارسرکار خانم  
  ال داشته اند.حضور فع ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  آزاده عازمیاندکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  ات و توسعه آموزش علوممطالع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringش نرم افزار آموزوبینار در  آوا سلطانی حکمتسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  آیناز جعفريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  بابک ایزديجناب 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر بهزاد حاتمیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت ی برگزار گردید، به پزشک و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  بیتا فالحیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 اهموزشی دانشگآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  ویز عضديپرجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 ادهدکتر صمد اکبرز                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 پ د /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر پروین عزیزنژاد روشنسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     از کمالی دشت ارژنیدکتر فرحن              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  پریسا اسکندريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3دت مپزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یزبانی مرکز به م 25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر حسین ارفعی نیا 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  حدپرستدکتر حکیمه واسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 هدکتر صمد اکبرزاد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  حمیده حاج نصیريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ت ارژنیدکتر فرحناز کمالی دش              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  خاتون صمصامیسرکار خانم  
  ور فعال داشته اند.حض ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر خلیل پورخلیلیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  طالعات و توسعه آموزش علومم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار نار وبیدر  دکتر شهربانو صالحینسرکار 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                  مایشدبیر علمی ه

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر راضیه باقرزادهسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  رضا باغبانی جناب آقاي 
  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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  رضا پیروجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علومآموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400اریخ تدر  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  رضا نعمتیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 ی دانشگاهموزشآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر رفعت رضاپور نصرآبادخانم  سرکار 
  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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  رقیه اسمعیلیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 سمه تعالیب                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر زهرا اکبريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت گردید، به  پزشکی برگزار توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/0014تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  کرمزهرا صاحب 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  هرا صداقتدکتر زسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 زادهدکتر صمد اکبر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  زهرا صفاییسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ارژنیدکتر فرحناز کمالی دشت               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  زهرا صفريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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 25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر اکرم فرهاديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringفزار آموزش نرم اوبینار در  زینب ربیعیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یهگوا لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  زینب شبابیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه ع
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  سپیده اعرابیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  پروراندکتر سعید گلجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت برگزار گردید، به پزشکی  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  سمیه باغبانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 اهموزشی دانشگآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  یديؤمیه مسسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 زادهدکتر صمد اکبر                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  سودابه محمديدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     لی دشت ارژنیدکتر فرحناز کما              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  فر مانیسهیال  دکتر سرکار خانم 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3دت مپزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

میزبانی مرکز به  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  شکوهسید مرتضی حسینیجناب 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  سويسیده مریم موسرکار 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                  بیر علمی همایشد

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر شبنم سالک زمانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  شراره ضیغمی محمديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مطالعات و  به میزبانی مرکز 25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  شیرین شهبازيسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار ر وبینادر  صدیقه افراسیابیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  یشدبیر علمی هما

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیدب

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر صدیقه خیراندیشسرمار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  طاهره تمیمیسرکار خانم  
  ه اند.حضور فعال داشت ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  پورطیبه حسینسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  موزش علومتوسعه آ

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ngISpriآموزش نرم افزار وبینار در  طیبه غریبیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآن معاو                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  طیبه مختاري سرخنیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه علوم
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  عاطفه اسفندیاريدکتر 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  علی حمیديدکتر  جناب آقاي 
  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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ingISprآموزش نرم افزار وبینار در  نسبمحمد پروینیانعلی 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 دانشگاهآون معا                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  فاطمه حیدريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشک
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  فاطمه مالچیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     فرحناز کمالی دشت ارژنیدکتر               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 الیبسمه تع                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  پوردکتر فائزه جهانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت ردید، به پزشکی برگزار گ مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  فرحناز فرزانهدکتر سرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  فرحناز کمالیر دکتسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 اکبرزاده دکتر صمد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر فرزانه نظريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     کمالی دشت ارژنی دکتر فرحناز              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20 شماره:



 بسمه تعالی                                                                                                                
 زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  فریبا مراديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

نی مرکز مطالعات به میزبا 25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  زادهتر قادر غنیدکجناب آقاي  
  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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر کاظم جوانمرديجناب 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                  علمی همایش دبیر

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  کامران میرزاییدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     رژنیدکتر فرحناز کمالی دشت ا              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  لیال ملکیانسرکار خانم  
  عال داشته اند.حضور ف ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ت به میزبانی مرکز مطالعا 25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر ماریا ظهیريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20ه: شمار



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringنرم افزار  آموزشوبینار در  ی جعفريدکتر مجتبجناب 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  محبوبه بوریاییسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر محسن امیدوارجناب 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  امین شادمانمحمدجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  لومو توسعه آموزش ع

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  gISprinآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر محمد رایانیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآ معاون                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر محمدرفیع بذرافشانجناب 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20اره: شم



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه ع
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مرضیه اصالنیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مرضیه فقانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت گردید، به پزشکی برگزار  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر مرضیه محموديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  یه پازکیانمرضسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 رزادهدکتر صمد اکب                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مریم چنانهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ارژنی دکتر فرحناز کمالی دشت              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  کشانمریم زحمتسرکار خانم  
  ضور فعال داشته اند.ح ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

و  به میزبانی مرکز مطالعات 25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مریم 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringفزار آموزش نرم اوبینار در  مریم عسکريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یهگوا لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  زادهمریم عظیمسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگ
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مریم نکوییسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  زینب مکونديدکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت برگزار گردید، به پزشکی  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  52/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر مهدي راعیجناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 گاهموزشی دانشآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مهدي صادقیکتر د جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 اکبرزاده دکتر صمد                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 هداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مهران قلعه نوي جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     الی دشت ارژنیدکتر فرحناز کم              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر مهراندخت سیروسسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

مرکز مطالعات و به میزبانی  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  مهستی گنجوسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار ار وبیندر  نادیه پاکاريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  ایشدبیر علمی هم

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  نژاددکتر نازلی ربیعسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات و  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  ناهید رضاییسرکار خانم  
  شته اند.حضور فعال دا ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر فاطمه نجفیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  عه آموزش علومو توس

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpring آموزش نرم افزاروبینار در  نرگس میرزادهسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  آبادنرگس نرگسی خرمسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانش
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر نسرین مظفريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 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  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر نکو پناهیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت زشکی برگزار گردید، به پ توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ringISpآموزش نرم افزار وبینار در  وحید احمدي پناه مهرآباديجناب 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 دانشگاهآاون مع                 دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :دشوی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  دکتر هدایت ساالريجناب 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

 

 

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 

 بسمه تعالی                                                                                                           
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ
 
 

 : شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  25/2/1400تاریخ در  ISpringآموزش نرم افزار وبینار در  محمدرضا یزدانخواه فرددکتر جناب آقاي  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 27/2/1400تاریخ: 

 د پ /6083/6/18/20شماره: 



 

 

 

 


