
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       رسول اسالمي اکبردکتر         نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی  درکارگاه               

                

 
 مند به مشارکت ویژه اساتید عالقه ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 : شماره
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           علي عباسي جهرميدکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :ختاری

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

  بدینوسیله گواهی می گردد                                 
 

 

            پور شكوفه آتشدکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99م در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهر

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             شیوا بیگي زاده            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99کی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزش

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             دانش جوشقانيدکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99ز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرک

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیتدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش روش 
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             جوراحیل حقدکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگا

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             میرزاعلي مفضل جهرميدکتر              خانمجناب آقای /سرکار                        
 :عنوانبا  توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندکت نـمودهشره است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

                                               باسمه تعالي 

 هداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             اکبر کاظمي          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان مندسازی اساتیدتوانآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر ربرگــزاو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 یادگیری ترکیبییادگیری ترکیبی  روش تدریس کالس وارونه وروش تدریس کالس وارونه و
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             مجید کوثری          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی رکارگاه د               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزاررت غیرحضوری و به صودر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             محبوبه تقي زادگان           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری تاه مدت آموزش پزشکی در دوره کو

                                                  

 نژاد مصلی لیلی کترد–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             زهرا پیشگر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 مشارکتویژه اساتید عالقه مند به  ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی ردکت                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             زهرا شادفر          خانمآقای /سرکار جناب                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ساتید عالقه مند به مشارکتویژه ا ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :ماره ش
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             محمد علي منتصری          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 واهی می گردد بدینوسیله گ                                 
 

 

             زاهدی  راضیهدکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99لوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ع

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 درسین کارگاهم                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             پور شهره جواد           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99ه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسع

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :اریخت

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             لهراسب طاهریدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  01/4/99توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد مصلی لیلی دکتر–پور صدیقه نجفی دکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 

 روش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبیروش تدریس کالس وارونه و یادگیری ترکیبی
 

  /آ/د 2843 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             محسن حجتدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                
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