
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 طاهره عبدیان      انمخسرکار جناب آقای /                       
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدوره  در               

                

 
 کهساتید جدید الورود وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص ا معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155شماره  استناد نامه به

 شرکت ، برگزار گردیده است دانشگاه علوم پزشکی جهرمدر ساعت  61 مدت به  18 تیرماهلغایت  18ماهاردیبهشت از  پزشکی توسعه آموزش   و مرکز مطالعات توسط

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5این فعالیت معادل  اند.نموده

                                                  

                                                                             

 

 

 

 )ویژه اساتید جدیدالورود()ویژه اساتید جدیدالورود(  وره کوتاه مدت آموزش پزشکیوره کوتاه مدت آموزش پزشکیدد

  /آ/د 1375 : شماره
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 معصومه  سنایي       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 خ/د مور4156/155به استناد نامه شماره 

 تشرک ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 ت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزار

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شكوفه آتش پوردکتر     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

             

                                                                 

 

 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ش جوشقانيداندکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 ورود کهوزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید ال معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

             

                                                                 

 

 

 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ملیحه حاجیانيدکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل هنمود

                                                  

                 

                                                             

 

 

 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 ، درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي دهقانيدکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :عنوان اساتید با آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

 

 د(د(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورودوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورو

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 حسن رضانژاددکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود کهوزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن  معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده  

  

                                                   

                                                                             

 

 

 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ت بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدما

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 اباذر روستازادهدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت ، انشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استدر دساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

 

 

 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي مفضل جهرميمیرزادکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 ید الورود کهوزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جد معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

               

                                                               

 

 

 )ویژه اساتید جدیدالورود()ویژه اساتید جدیدالورود(  دوره کوتاه مدت آموزش پزشکیدوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 سید ابراهیم موسوی فرددکتر     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 ورخ/د م4156/155به استناد نامه شماره 

 رکتش ، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  61به مدت   18لغایت تیرماه  18اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. 1/5اند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

 

 

 دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود(

 

  /آ/د 1375 :شماره 
  37/8/99 :تاریخ

 
 

 



 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

  

 

 
  

 
  


