
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 پورصدیقه نجفي دکتر       نمخاسرکار جناب آقای /                       

 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی  درکارگاه               
                

 
 شارکتویژه اساتید عالقه مند به م ساعت 4به مدت  42/2/99که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 : شماره
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    رسول اسالمي اکبردکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4 به مدت 42/2/99که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 نشجویان ایجاد انگیزه نماییمنشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در داچگونه در دا  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 گواهی می گردد  بدینوسیله                                 
 

 

 محسن حجتدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99ر تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم د 

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

                                                    

 نژاد مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    شكوفه آتش پوردکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99شکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پز 

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

                                                    

 نژاد مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 رم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99طالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز م 

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

                                                    

 نژاد مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 

 گیزه نماییمگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انچگونه در دانشجویان ایجاد ان  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 مات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خد

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    راحیل حق جودکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 زشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 امیر عبدليدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتید آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :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 درکارگاه                
                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                    

 نژاد مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :ره شما
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 سمانه عبیری جهرميدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ی گردد بدینوسیله گواهی م                                 
 

 

    اکبر کاظمي         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99 که 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 مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 کارگاهمدرس                                                                                                                                                   

                                                                 

 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فاطمه السادات حسیني       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99شگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دان 

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

                                                    

 نژاد مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    سمیه رمضانلي        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/2/99و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات  

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

                                                    

 نژاد مصلیلیلی دکتر                                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                 

 

 چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییمچگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه نماییم  

  /آ/د 2893 :شماره 
  1/11/88 :تاریخ

 
 

 


