
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در پزشکی فوریت های دانشجوی رشته   پور داوود نعمت  جناب آقای 

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 سعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و تو

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه   "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمد ربانی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  8/11/1311که در تاریخ دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12

 

 دکتر کامران میرزایی

 دیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیم

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   احمد رضا عالیشوندی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان   "0202

 ه اند.ساعت حضور فعال داشت 12گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمدعلی زمانی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12ت مد

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311خ: تاری

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   ابراهیم ترابود جناب آقای  

پزشکی برگزار گردید، به به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 داشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محسن حمیدی جناب آقای  

ت و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به به میزبانی مرکز مطالعا 8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمدعلی خسروی فرد جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان   "0202

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   سجاد ابوعلی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  8/11/1311که در تاریخ جویان ویژه دانش

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202مغزی احیای قلبی ریوی و  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمد طاهری جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه   "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  " کارگاهدر دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   امین زارعی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  8/11/1311که در تاریخ دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311ریخ: تا

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در ریت های پزشکی دانشجوی رشته فو  یوسف سناسیری جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه   "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   رخسجاد ف جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  8/11/1311که در تاریخ دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12

 

 دکتر کامران میرزایی

 ه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسع

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه   "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   میالد ملکی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  8/11/1311که در تاریخ دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12

 

 دکتر کامران میرزایی

 ر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   مهدی نظری جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 ر کامران میرزاییدکت

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 درمانی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   علی محمدی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به  8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 فعال داشته اند.ساعت حضور  12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 زشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پ

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

  "0202احیای قلبی ریوی و مغزی  "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی  ابوذر جوادی پور  جناب آقای  

ردید، به به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گ 8/11/1311که در تاریخ ویژه دانشجویان 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 12مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4311تاریخ: 

 /دپ17301/6/41/07: شماره


