
 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  در  (  OBSکارگاه )آشنایی با نرم افزار  در      ن مظفرینسریدکتر      سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 آزاده عازمیان دکتر 

       مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرپرست

  

 

 

 

 

 02/11/1400:  تاریخ

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار  در کا    دکتر فرحناز کمالی    سرکار خانم  با نرم  به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSرگاه )آشنایی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSرم افزار  در کارگاه )آشنایی با ن    نرگس عبیدیدکتر      سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار      عیسی صفویدکتر      جناب آقای  نرم  با  به میزبانی مرکز    10/1400/ 29ریخ  تا( در  OBSدر کارگاه )آشنایی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

زبانی مرکز مطالعات و  به می  29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      نادیه پاکاری    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      دکتر فرناز کوهستانی    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت العات و توسعه آموزش علوممط

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار      مهندس مسعود محمدی باغمالیی    جناب آقای با نرم  به    1400/ 29/10تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوممیزبانی مرکز مطالعات و 

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400یخ:  تار

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  دهقانیدکتر      سرکار  افزار      لیال  نرم  با  )آشنایی  کارگاه  در  OBSدر  مرکز    10/1400/ 29تاریخ  (  میزبانی  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      فاطمه قانی دهکردی    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 ردید، به مدتپزشکی برگزار گ مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار      عبدالرسول خسرویدکتر      جناب آقای نرم  با  میزبانی    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 پزشکی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      کامران میرزاییدکتر      جناب آقای

 داشته اند. ساعت حضور فعال  2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      هدایت ساالریدکتر      جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 تر آزاده عازمیان دک

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدم

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      عاطفه اسفندیاریدکتر      سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 میان دکتر آزاده عاز

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400اریخ:  ت

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 رمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  افراسیابی    سرکار  افزار      صدیقه  نرم  با  )آشنایی  کارگاه  در  OBSدر  مرکز   10/1400/ 29تاریخ  (  میزبانی  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز 

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      محمدرضا یزدانخواه فرددکتر      جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       و توسعه آموزش علوم پزشکی  سرپرست مرکز مطالعات

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      طاهره تمیمی    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       زشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ 

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      افشین شیرکانیدکتر      آقایجناب   

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

خانم  اس    سرکار  افزار      کندریپریسا  نرم  با  )آشنایی  کارگاه  در  OBSدر  مرکز    10/1400/ 29تاریخ  (  میزبانی  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آقای  نیااکبردکتر      جناب  آبادی  عادل  افزار      نجف  نرم  با  )آشنایی  کارگاه  در  OBSدر  به    29/10/1400تاریخ  ( 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی   29/10/1400تاریخ  ( در  OBS)آشنایی با نرم افزار  در کارگاه      رضا بصیریان جهرمیدکتر      جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

پورفداکاریدکتر      سرکار خانم  افزار  در      سودابه  نرم  با  )آشنایی  میزبانی    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSکارگاه  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

زمانیدکتر      سرکار خانم  )آشنا    شبنم سالک  افزار  در کارگاه  نرم  با  میزبانی    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSیی  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار    الهام رحمانیدکتر      سرکار خانم  نرم  با  میزبانی مرکز   29/10/1400تاریخ  ( در  OBS  در کارگاه )آشنایی  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      محسن محمدیدکتر      جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 پ /د41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار      حکیمه واحدپرستدکتر      سرکار خانم  نرم  با  می  29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی  زبانی  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات    1400/ 29/10تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      سمیه باغبانی    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت توسعه آموزش علوم و

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    29/10/1400تاریخ ( در OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار    صدیقه خیراندیشدکتر   سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت علوممطالعات و توسعه آموزش 

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 عالی بسمه ت                                                                                                                

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار      شهره سیدحسینیدکتر      سرکار خانم  نرم  با  )آشنایی  کارگاه  در  OBSدر  میزبانی   29/10/1400تاریخ  (  به 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 زار گردید، به مدت پزشکی برگ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 داشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت به

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      دکتر فاطمه فرشادپور    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 مدت پزشکی برگزار گردید، به مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درمان و

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      رضا طاهرخانیدکتر      جناب آقای 

 فعال داشته اند. ساعت حضور 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 دپ /41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردان

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      دکتر محسن امیدوار    جناب آقای 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی    1400/ 29/10تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      دکتر بنفشه اسمعیل زاده     سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 اده عازمیان دکتر آز

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 داشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افشین برازش    جناب آقای  افزار      دکتر  نرم  با  به میزبانی مرکز    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       ت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیسرپرس 

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشه

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

افزار      دکتر مهدی صادقی    جناب آقای  با نرم  به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       وسعه آموزش علوم پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و ت

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی هگوا له یوس نیبد

به میزبانی مرکز    10/1400/ 29تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      دکتر زهرا علیرضایی    سرکار خانم 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       م پزشکیسرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علو

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

آزاده عازمیان    کار خانمسر  افزار      دکتر  نرم  با  به میزبانی مرکز    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی 

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت مطالعات و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره



 بسمه تعالی                                                                                                                 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

 

 :شودی  م ی گواه له یوس نیبد

به میزبانی مرکز مطالعات    29/10/1400تاریخ  ( در  OBSدر کارگاه )آشنایی با نرم افزار      بهرامپور  پریسا    سرکار خانم

 ساعت حضور فعال داشته اند. 2 پزشکی برگزار گردید، به مدت و توسعه آموزش علوم

 

 دکتر آزاده عازمیان 

       سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 02/11/1400تاریخ:  

 /دپ 41099/6/18/20:  شماره


