
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در ویژه دانشجویان   "مقاله نویسی"کارگاه در  هوشبریدانشجوی رشته   انی بابادیفاطمه سلیم سرکار خانم  

ساعت حضور  3به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت  5/12/1399تاریخ 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  علوم تغذیهدانشجوی رشته   فاطمه حسینیسیده   سرکار خانم 

حضور  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 شکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  بهداشت عمومیدانشجوی رشته   ریم خاتونکیم  سرکار خانم 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  علوم آزمایشگاهیدانشجوی رشته   فاطمه مشیری فالح  سرکار خانم 

 ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ در 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 زش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آمو

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در علوم آزمایشگاهی دانشجوی رشته   سارا حیدری ارجلو  سرکار خانم 

حضور  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 وسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و ت

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :دشوی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  تغذیه علومدانشجوی رشته   سارا مقدس  سرکار خانم 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 آموزش علوم پزشکی مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه  ”مقاله نویسی“کارگاه در  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته   ناهید آذرپیرا دستگرد  سرکار خانم 

به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ که در دانشجویان 

 حضور فعال داشته اند. ساعت 3

 

 دکتر کامران میرزایی

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز 

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  بهداشت عمومیدانشجوی رشته   فاطمه یزدانی گارماسه  ار خانمسرک 

 ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ در 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 دیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیم

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در پزشکی دنداندانشجوی رشته   امین نگهبان  جناب آقای 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیر

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  علوم آزمایشگاهیدانشجوی رشته   مطهره کارگر  خانم سرکار 

حضور  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مط

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یاهگو لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در پزشکی فوریتهای دانشجوی رشته   محمد کرمی  جناب آقای 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعا

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه  ”مقاله نویسی“کارگاه در پزشکی رسانی داری و اطالعکتابدانشجوی رشته   حسین عساکره جناب آقای  

به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ که در دانشجویان 

 حضور فعال داشته اند. ساعت 3

 

 دکتر کامران میرزایی

 ه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسع

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته   پور یال زکیژ  سرکار خانم 

 ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ در 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه  ”مقاله نویسی“کارگاه در  بانک خونآزمایشگاهی و شناسی خون دانشجوی رشته   محبوبه حیاتی  خانم سرکار 

به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ که در دانشجویان 

 حضور فعال داشته اند. ساعت 3

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  هوشبریدانشجوی رشته   فاطمه محمودی  ر خانمسرکا 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته   یبیرسروش غ   جناب آقای 

 ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ که در 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  عمومیبهداشت دانشجوی رشته   مهتاب دهقانی   سرکار خانم 

حضور  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  رادیولوژیدانشجوی رشته   الهه اولیایی   سرکار خانم 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در علوم تغذیه دانشجوی رشته   الیحمید جم   جناب آقای 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  اتاق عملدانشجوی رشته   صادق داشاد   جناب آقای 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  بهداشت محیطدانشجوی رشته   سپیده اسماعیل زاده   سرکار خانم 

 ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ در 

 حضور فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  مهندسی بهداشت محیطدانشجوی رشته   مدارا هراز   سرکار خانم 

حضور  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399تاریخ 

 فعال داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  م تغذیهعلودانشجوی رشته   مریم حسن زاده سرکار خانم  

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 

 

 

 

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 



 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

تاریخ که در ویژه دانشجویان  ”مقاله نویسی“کارگاه در  م تغذیهعلودانشجوی رشته   زهرا مهدوی نیا   سرکار خانم 

حضور فعال  ساعت 3به مدت به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید،  5/12/1399

 داشته اند.

 

 دکتر کامران میرزایی

 ش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموز

 12/12/1399تاریخ: 

 دپ/44965/6/18/20: شماره

 

 


