
 بسمه تعالی                                                                                                               

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   ی پورابوذر جواد  جناب آقای 

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 یدکتر کامران میرزای

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: هشمار



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی  پور  داوود نعمت جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمد ربانی جناب آقای  

توسعه آموزش به میزبانی مرکز مطالعات و  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 ه تعالیبسم                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   احمدرضا عالیشوندی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و  7/11/1911که در تاریخ ان ویژه دانشجوی  "(PHTM) بیمارستانی بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

یمارستانی آموزشی مدیریت پیش ب"کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمدعلی زمانی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در ه فوریت های پزشکی دانشجوی رشت  ابراهیم ترابود جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیر مرکز مطالعا

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محسن حمیدی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ه اند.ساعت حضور فعال داشت 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: ارهشم



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خد

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمدعلی خسروی فرد جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیمارستانی بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11م پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علو

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   سجاد ابوعلی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   محمد طاهری جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) یبیماران ترومای

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   امین زارعی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   اسیرییوسف سن جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 یدکتر کامران میرزای

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی بیماران "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   سجاد فرخ جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) ترومایی

 ت حضور فعال داشته اند.ساع 11پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر دانشگاه

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   میالد ملکی جناب آقای  

آموزش به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 یبسمه تعال                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   مهدی نظری جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911 که در تاریخویژه دانشجویان   "(PHTM) بیماران ترومایی

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره



 بسمه تعالی                                                                                                               

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی م یگواه لهیوس نیبد

آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی "کارگاه در دانشجوی رشته فوریت های پزشکی   علی محمدی جناب آقای  

به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  7/11/1911که در تاریخ ویژه دانشجویان   "(PHTM) تروماییبیماران 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 11علوم پزشکی برگزار گردید، به مدت 

 

 دکتر کامران میرزایی

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 41/44/4911تاریخ: 

 /دپ14904/6/40/04: شماره


