
 بسمه تعالی

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   محمد عبدالهیدکتر   جناب آقای 

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   عبداله حاجی وندیدکتر   جناب آقای 

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 الیبسمه تع

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   علی رضا رهبردکتر   جناب آقای 

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   ا بصیریان جهرمیرضدکتر   جناب آقای 

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 بسمه تعالی

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   دکتر مرضیه محمودی سرکار خانم  

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: 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  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   امیریبتول دکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 بسمه تعالی

 درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   مهرناز ذاکرشهرکدکتر  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5دت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به م

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: 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  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"اه در کارگ  معصومه سلسله سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 

 بسمه تعالی

 زش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   شهره سیدحسینی دکتر سرکار خانم  

 ر فعال داشته اند.ساعت حضو 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: 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  22/8/8938که در تاریخ  "مبتنی بر توانمندیآموزش "در کارگاه   لیال دهقانیدکتر  سرکار خانم  

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردا

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   طاهره تمیمی سرکار خانم  

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

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: 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  22/8/8938در تاریخ  که "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   سمیه باغبانی سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی مرکز  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   پریسا بهرامپور  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 اییدکتر کامران میرز

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره



 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

به میزبانی  22/8/8938که در تاریخ  "آموزش مبتنی بر توانمندی"در کارگاه   دکتر سودابه محمدی  سرکار خانم  

 ساعت حضور فعال داشته اند. 5مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 62/80/8930تاریخ: 

 /دپ99738/2/80/68: شماره


