
 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فرهنگ هوشمنددکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیوره درد               

                

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

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهتوسعه آموزش  پزشکی از   و توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

 ((بالینیبالینی  کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورودکوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورودوره وره دد

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 امیراسكندریدکتر        خانم رکار جناب آقای /س                       
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

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

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

 زشکی )ویژه اساتید جدیدالورود بالینی(زشکی )ویژه اساتید جدیدالورود بالینی(دوره کوتاه مدت آموزش پدوره کوتاه مدت آموزش پ

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 گواهی می گردد بدینوسیله                                  
 
 

 لهراسب طاهریدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

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

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یک اند. این فعالیت معادلنموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

ج و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   هرم دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 شهرام شفادکتر        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 مورخ4156/155ماره به استناد نامه ش

 شرکت، زار گردیده استدر دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 شكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 اسماعیل رعیت دوستدکتر        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  05به مدت   19ت تیرماه لغای 19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 احسان رحمانیاندکتر        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  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  کز مطالعاتتوسط مر

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 دکتر فاطمه افتخاریان       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

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

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

 ساتید جدیدالورود بالینی(ساتید جدیدالورود بالینی(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه ادوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه ا

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 فریده مقربدکتر        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 ت آموزشیمعاون  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکن فعالیت معادل اند. اینموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

هدا خدمات ب و  علوم پزشكي  جهرم دانشگاه  و درماني   شتي 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 اقدس شادمهردکتر        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، م پزشکی جهرم برگزار گردیده استدر دانشگاه علوساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 مسیح اله شاکریدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان مندسازیآموزشی تواندردوره                

                

 
 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  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهپزشکی از و  توسعه آموزش   توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 حشمت اله شاکریدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

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

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 د بدینوسیله گواهی می گرد                                 
 
 

 سارا متیندکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان آموزشی توانمندسازیدردوره                

                

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

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 پژوهی است. امتیاز دانش یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

 ورود بالینی(ورود بالینی(دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالدوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدال

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 مسعود قانعيدکتر        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، تدر دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده اسساعت  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

عالي  باسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم دانشگاه  و درماني  خدمات بهداشتي  و   علوم پزشكي 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 وحید مقربدکتر        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  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهو  توسعه آموزش  پزشکی از  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

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

 

  /آ/د 7136 :شماره 
  13/8/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

ت  عاليباسمه 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

جهرم  و درماني  خدمات بهداشتي  و  علوم پزشكي   دانشگاه 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 
 

 مرضیه حق بیندکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان توانمندسازیآموزشی دردوره                

                

 
 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  05به مدت   19لغایت تیرماه  19اردیبهشت ماهزش  پزشکی از و  توسعه آمو توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است. یکاند. این فعالیت معادل نموده

                                                  

                                                                             

 

 

  

 ره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود بالینی(ره کوتاه مدت آموزش پزشکی )ویژه اساتید جدیدالورود بالینی(دودو
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