
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 عبدالرضا ستوده       نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان توانمندسازی آموزشی درکارگاه               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری وره کوتاه مدت آموزش پزشکی در د

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  کارگاه ینمدرس                                                                                                                                                

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 : شماره
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ی می گردد بدینوسیله گواه                                 
 

 

 میرزاعلي مفضل جهرميدکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99اریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در ت 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

  

    

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فاطمه افتخاریان دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99وسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که ت 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر- دکتر رعیت دوست                                                                                                                           

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 اشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شكوفه آتش پوردکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :ا عنوانب توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

      

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               تعاليباسمه 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ی جهرميزهره بادیه پیما کترد      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری ر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی د

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                
 

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ی می گردد بدینوسیله گواه                                 
 

 

 رحیم پندار         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زهرا پیشگر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99ه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسع 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

    

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 شكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محبوبه تقي زادگان     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مجید توکل دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزاریرحضوری و به صورت غدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  ین کارگاهمدرس                                                                                                                                               

  

      

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مریم جالليدکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 مند به مشارکت ویژه اساتید عالقه ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 صلی  نژاددکتر م -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

  

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   در مرکز مطالعاتدر مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه معرفی فرصتهای بالقوه 

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 صفیه جمالي        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99رم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جه 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 شتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدا

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شهره جواد پور      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 تر اسالمی اکبردک-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

  

    

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 ت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداش

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 اصل پژمان حامدی        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :نوانبا ع آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .ت نـموده اندشرکه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:ریختا

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 السادات حسیني فاطمه        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

      

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ردد بدینوسیله گواهی می گ                                 
 

 

 مرضیه حق بین دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                
 

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  ههتوسعتوسعو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 راحیل حق جو دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99وسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و ت 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 زشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رحمانیان  وحید دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

    

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 احمد رستگاریان دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری ی در دوره کوتاه مدت آموزش پزشک

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتفرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات  معرفیمعرفی

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رنجبر  افسانه دکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ه اساتید عالقه مند به مشارکتویژ ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -فی پوردکتر نج                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

      

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 راضیه زاهدی دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99ی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زماني  مرضیه      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 : شماره
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 معصومه سنایي        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان ازیتوانمندسآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انداست، ه دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               اليباسمه تع

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 هرا شادفرز        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

                                                         

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   ز مطالعاتز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکمعرفی فرصتهای بالقوه در مرک

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 کیمیا صحرائیاندکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99ه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسع 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

  

    

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 زشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي عباسي جهرمي دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

   

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99: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        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزاربه صورت غیرحضوری  ودر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

      

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محمد هاشم عبدی         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ه اساتید عالقه مند به مشارکتویژ ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -فی پوردکتر نج                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                
 

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99: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 توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99زشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پ 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

   

 

     ش پزشکیش پزشکیآموزآموز  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگا

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محسن فاصله جهرميدکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوانآموزشی توانمندسازی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                                

  

    

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فاطمه فروزان         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارحضوری و به صورت غیردر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  کارگاه مدرسین                                                                                                                                               

  

   

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مسعود قانعي دکتر       خانم آقای /سرکار  جناب                       
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ند به مشارکتویژه اساتید عالقه م ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 ی  نژاددکتر مصل -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

      

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   ای بالقوه در مرکز مطالعاتای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهمعرفی فرصته

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فریدون کاووسي دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99م پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علو 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ت بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدما

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فرزان مدرسيدکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-یت دوست دکتر رع                                                                                                                           

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 هداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محمد علي منتصری          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان یتوانمندسازآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده اندت، ه اسدیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               يباسمه تعال

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فرد سید ابراهیم موسوی کترد          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 می گردد بدینوسیله گواهی                                  
 

 

 حامد میر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

 

 

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   عاتعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطال

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99: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          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  81/9/99توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و 

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

   

 دکتر مصلی  نژاد -دکتر نجفی پور                                                                                                                           

 دکتر اسالمی اکبر-دکتر رعیت دوست                                                                                                                            

  مدرسین کارگاه                                                                                                                                               

  

                                                         

     آموزش پزشکیآموزش پزشکی  توسعهتوسعهو و   معرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعاتمعرفی فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات

  /آ/د 2573 :شماره 
  81/9/99:تاریخ

 
 

 



                                                         

                                                               

 


