
 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

      حسنعلي عابدیدکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارصورت غیرحضوری و به در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 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          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         اکبر هاشمي طیر دکتر            خانمآقای /سرکار جناب                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 رمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، د

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         محمدهاشم عبدی              خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان ی اساتیدتوانمندسازآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ـدردیـگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         امیر عبدلي دکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99زش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آمو

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  ن نامهن نامهدانش پژوهی از منظر آییدانش پژوهی از منظر آیی

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         جمالي صفیه          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری ه کوتاه مدت آموزش پزشکی در دور

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-ی فرددکتر سید ابراهیم موسو                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي و

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         علي عباسي جهرمي دکتر             خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

  بدینوسیله گواهی می گردد                                 
 

 

         محسن فاصله جهرمي دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99رم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جه

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         مرضیه زماني       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی رکارگاه د               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزاررت غیرحضوری و به صودر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  آ/د /4343 :شماره 
  82/2/33 :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 توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         پور يمرضیه رحیم دکتر           خانماب آقای /سرکار جن                       
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت اعتس 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         علي دهقاني دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان زی اساتیدتوانمندساآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ــدردیگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  نش پژوهی از منظر آیین نامهنش پژوهی از منظر آیین نامهدادا

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         افسانه رنجبر دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99زش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آمو

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         اد فرهنگ دوستفرز           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-یم موسوی فرددکتر سید ابراه                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         مجید کوثری           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 رتقاءرتقاءاا  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         محسن علیپور دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99 که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 تعاليباسمه 

 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                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 3به مدت  32/6/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، ردیــدگبرگــزاروری و به صورت غیرحضدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                  

 دکتر صدیقه نجفی پور-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد                                                                                                    

 کارگاه ینمدرس                                                                                                                                          

 

 

 

 ارتقاءارتقاء  دانش پژوهی از منظر آیین نامهدانش پژوهی از منظر آیین نامه

  /آ/د 4343 :شماره 
  82/2/33 :تاریخ

 
 

 



 

 
  

 


