
 بسمھ تعالی                                                                                                                

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

 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر کامران میرزایی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3 مدتپزشکی برگزار گردید، به  مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  صدیقه افراسیابیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم مطالعات و توسعه آموزش

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر افشین شیرکانی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زادهعاتکه تركسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علومو توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر آزاده عازمیانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  عظیمه خدامیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر راضیه باقرزادهسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر بهرام احمدي 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زادهدکتر نبی جمعه جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  لیال طهماسبیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مریم یعقوبیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علومو توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر سودابه 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر ماریا ظهیريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  درف واهنخدکتر محمدرضا یزدا جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ارژنیدکتر فرحناز کمالی دشت               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زادهمریم عظیم سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علومو 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

              

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر حکیمه واحدپرستسرکار خانم  
  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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  پوردکتر فائزه جهانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  فرنوش تاجیکسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  فاطمه حیدريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علومو توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  فاطمه رحمتیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  حدیث تنگستانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوممطالعات و توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  نادیه پاکاريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر نسرین مظفريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  رضا باغبانی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  رضا نعمتی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر ساسان زائري 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زمانی دکتر شبنم سالکسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوم مطالعات و توسعه

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زینب شبابیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  سید مرتضی حسینی شکوه جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممرکز مطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر آرزو زیدانیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر اکرم فرهاديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر المیرا حاجی اسماعیل معمارسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دشت ارژنیدکتر فرحناز کمالی               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر امیرحسین دارابی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  آوا سلطانی حکمتسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  خواهدکتر بنفشه اسمعیلسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممرکز مطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر بهروز نعیمیجناب 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر بهزاد حاتمی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم مطالعات و توسعه آموزش

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر پروین عزیز نژاد روشنسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ارژنیدکتر فرحناز کمالی دشت               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  پریسا اسکندريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علومو 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  پریسا صمديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  نژادفاطمه حاجیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم مطالعات و توسعه آموزش

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  نیادکتر حسین ارفعی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر خدیجه قاسمیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  خدیجه مومنیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر صدیقه خیراندیشسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر غالمرضا خمیسی پور 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر رفعت رضاپور نصرآبادسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممرکز مطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر رقیه ساجديسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر شهربانو صالحینسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  شیرین شهبازيسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر فرحناز کمالیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زادهدکتر قادر غنی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  محمد رفیع بذرافشاندکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممرکز مطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مریم مدرسسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  منصور ضیائیدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم مطالعات و توسعه آموزش

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  عیرامهدي دکتر  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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  يددکتر نرگس عبیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علوم مطالعات و توسعه آموزش

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر نیلوفر معتمدسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر رضا طاهرخانی جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زادهرضا نوروزدکتر  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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  رقیه اسمعیلیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علومو توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  سپیده اعرابیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر سعید گل پروران جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  سمیه رحیمیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  فرسهیال مانی دکتر سرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر سیده طاهره میرموالییسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     ارژنیدکتر فرحناز کمالی دشت               

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  سیده مریم موسويسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر شهناز پوالديسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  طاهره تمیمیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  طیبه غریبیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  عابد ابراهیمی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر عاطفه اسفندیاريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  رهبررضا  یعلدکتر  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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر فاطمه فرشادپورسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر فرحناز فرزانهسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر فرزانه نظريسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  فریده بحرینیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  کاظم جوانمرديدکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر گیسو حاتمیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر لیال دهقانیسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  محبوبه برزگرسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  محسن امیدواردکتر  جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  محمد عباسی 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مرضیه آزادیانسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  علومو توسعه آموزش 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مرضیه اصالنیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  ديودکتر مرضیه محمسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مرضیه پازکیانسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مریم چنانهسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مریم محمدیانسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مریم نکوئیسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مهدي صادقیدکتر  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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مهستی گنجوسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  مهناز شاکریانسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  زادهدکتر نسرین رسولسرکار خانم  
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  فرنگین مشایخسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 
 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  وحید احمدي پناه مهرآبادي جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  توسعه آموزش علوممرکز مطالعات و 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  دکتر هاجر جابريسرکار 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

 

 

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: 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  28/2/1400در تاریخ  وبینار اخالق در آموزش پزشکی بالینیدر  ضیاء الدین کشاورزپور جناب آقاي 
  حضور فعال داشته اند. ساعت 3مدت پزشکی برگزار گردید، به  آموزش علوممطالعات و توسعه 

 

 دکتر صمد اکبرزاده                                     دکتر فرحناز کمالی دشت ارژنی              

 موزشی دانشگاهآمعاون                  دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 3/3/1400تاریخ: 

 د پ /6920/6/18/20: شماره


