
 جهرم دانشگاه علوم پزشکی

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه
 
 
 

 99در سال دانشگاه علوم پزشکی جهرم اعضاء کمیته توانمندسازی اساتید 
 

 

 معاون آموزشی دانشگاه و عضو کمیته عیت دوستجناب آقای دکتر ر ردیف

 مسئول کمیته توانمندسازی اساتید نجفی پوردکتر  سرکار خانم 1

 مدیر مرکز آموزش مجازی و عضو کمیته دکتر مصلی نژادسرکارخانم  2

 عضو هیات علمی اسالمی اکبرجناب آقای دکتر  3

 عضو هیات علمی آقای حامدی اصلجناب  4

 عضو هیات علمی تفویضی درویشجناب آقای  5

 عضو هیات علمی دکتر رئوفیجناب آقای  6

 عضو هیات علمی دکتر معصومیجناب آقای  7

 عضو هیات علمی دکتر موسوی فردجناب آقای  8

 عضو هیات علمی سرکار خانم دکتر زاهدی 9

 دکتر عبیریسرکارخانم  11
 

 عضو هیات علمی

 عضو هیات علمی دکتر حق بینسرکارخانم  11

 عضو هیات علمی دکتر متینسرکارخانم  12

 کارشناس آموزش مجازی صباغی سرکارخانم 13

 کارشناس کمیته توانمندسازی اساتید احسانیانسرکار خانم  14

 



 

 99اعضاء کمیته توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 
 

 

 معاون آموزشی دانشگاه و عضو کمیته جناب آقای دکتر روستازاده ردیف

 مسئول کمیته توانمندسازی اساتید نجفی پوردکتر  سرکار خانم 1

 مدیر مرکز آموزش مجازی و عضو کمیته نژاد دکتر مصلیسرکارخانم  2

 عضو هیات علمی عابدیجناب آقای دکتر  3

 عضو هیات علمی شکوهیجناب آقای دکتر  4

 عضو هیات علمی دکتر مفضلجناب آقای  5

 عضو هیات علمی دکتر فاصلهجناب آقای  6

 عضو هیات علمی دکتر رئوفیجناب آقای  7

 عضو هیات علمی اسکندریجناب آقای دکتر  8

 عضو هیات علمی یزدچی نژادجناب آقای دکتر  9

 عضو هیات علمی سرکار خانم دکتر صادقی 11

 عضو هیات علمی دکتر حق بینسرکارخانم  11

 کارشناس معاونت پژوهشی آزموده سرکارخانم 12

 کارشناس کمیته توانمندسازی اساتید سرکار خانم صباغی 13

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97کمیته توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال اعضاء 
 
 

 معاون آموزشی دانشگاه و عضو کمیته جناب آقای دکتر روستازاده ردیف

 مسئول کمیته توانمندسازی اساتید نجفی پوردکتر  سرکار خانم 1

 مدیر مرکز آموزش مجازی و عضو کمیته دکتر مصلی نژادسرکارخانم  2

 عضو هیات علمی خانم دکتر دهقانیسرکار  3

 عضو هیات علمی آقای دکتر اسالمیجناب  4

 عضو هیات علمی آقای دکتر دهقانیجناب  5

 عضو هیات علمی آقای دکتر دژکامجناب  6

 عضو هیات علمی آقای دکتر صنیعجناب  7

 عضو هیات علمی آقای دکتر دم شناسجناب  8

 علمی عضو هیات آقای دکتر شجاعیجناب  9

 عضو هیات علمی خانم دکتر رنجبرسرکار  11

 مدرس دانشگاه خانم فروزانسرکار  11

 کارشناس کمیته توانمندسازی اساتید سرکار خانم صباغی 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


