
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 صدیقه نجفي پوردکتر      نم خاجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ارکتویژه اساتید عالقه مند به مش ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزاربه صورت غیرحضوری و در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 

                                                  

 ژادن لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     جهرميمیرزاعلي مفضل  دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلیر دکت                                                                                                                           

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

 ي زادگانمحبوبه تق     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلی دکتر                                                                                                                           

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     ادفرپور     زهرا ش  خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلی دکتر                                                                                                                           

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

 منتصریمحمدعلي        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد یلی مصلیلدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد یلی مصلیلدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     ب طاهریلهراسدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلیکتر د                                                                                                                           

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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 حاجیانيدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               تعالي باسمه

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     اکبر هاشمي طیردکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 تویژه اساتید عالقه مند به مشارک ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     نحله پرندآور         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 تویژه اساتید عالقه مند به مشارک ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

   مرضیه زماني         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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  راضیهدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت اعتس 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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 توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت عتسا 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     طاهره عبدیان        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت عتسا 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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 توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     پورنوروز  ندا      خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               ليباسمه تعا

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     محسن فاصله جهرميتر دک         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که 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 لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99:تاریخ

 
 

 



 
 

 

 اسمه تعاليب

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     زاده روستا اباذردکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارصورت غیرحضوری و به در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 نژاد لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     فردسیدابراهیم موسویدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                
                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 ، درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     پوراحمدی محمد دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان زی اساتیدتوانمندساآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /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                                  
 

 

     مهسا ایمانیان       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان زی اساتیدتوانمندساآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  7/5/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                  

 نژاد لیلی مصلیدکتر                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                       

                                                        

 

 SSttuuddiioo  AArrttiiccuullaatteeآموزش نرم افزار آموزش نرم افزار 

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/99:تاریخ

 
 

 


