
 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     رسول اسالمي اکبر دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 و و آشنایی با استانداردهای آزمونو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجروشهای ارزیابی دانشج

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :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 درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99اه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگ

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 شت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       شكوفه آتش پوردکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان سازی اساتیددرکارگاه آموزشی توانمند               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :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 درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         میرزاعلي مفضل جهرميدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                                             

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         مجید کوثری        خانمآقای /سرکار  جناب                       
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 عالقه مند به مشارکت ویژه اساتید ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 

                                                                                                                       

 دنژا مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  آ/د /4343 :شماره 
  82/2/99 :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 درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 همدرسین کارگا                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         زهرا شادفر      خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 ای آزمونای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استاندارده

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 ت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزار

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         محمدعلي منتصری        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان نمندسازی اساتیددرکارگاه آموزشی توا               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         زاهدی  راضیه دکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99یخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تار

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :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 درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور ه نجفیدکتر صدیق                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 و آشنایی با استانداردهای آزمونو آشنایی با استانداردهای آزمون  روشهای ارزیابی دانشجوروشهای ارزیابی دانشجو

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         محسن حجتدکتر        خانمی /سرکار جناب آقا                       
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 القه مند به مشارکتویژه اساتید ع ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         سمانه عبیری جهرميدکتر       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 

                                                                                                                       

 ادنژ مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         هاشمي طیر اکبردکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         ملیحه حاجیاني دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99لعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطا

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         صفیه جمالي       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارورت غیرحضوری و به صدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 یله گواهی می گردد بدینوس                                 
 

 

         مرضیه زماني       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /د /آ4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         محسن فاصله جهرميدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان اتیددرکارگاه آموزشی توانمندسازی اس               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهاست،  هدیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         حسنعلي عابدیدکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 ی آزمونی آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهاروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردها

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         طاهره عبدیان        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –ور پدکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         حامد میر          خانم جناب آقای /سرکار                       
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ه مشارکتویژه اساتید عالقه مند ب ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 م دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهر

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         مجید توکلدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99رکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط م

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 و آشنایی با استانداردهای آزمونو آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو روشهای ارزیابی دانشجو 

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         عبدليامیر دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               
                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         محمدهاشم عبدی           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

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

                                                                                                                       

 نژاد مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 ت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزار

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         نحله  پرندآور       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان ندسازی اساتیددرکارگاه آموزشی توانم               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         رحیم پندار          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  41/5/99که 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 مصلیدکتر لیلی  –پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                            

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                          

                                                  

                                                                             

 روشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمونروشهای ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزمون

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99 :تاریخ

 
 

 



 


