
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رسول اسالمي اکبردکتر           نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی  درکارگاه               

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالقه مند ساعت 4به مدت  42/3/99که 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 مصلی لیلی دکتر –پور نجفی صدیقهدکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 

 نقشهای یک مدرس دانشگاهی با تأکید بر زمان بحران کرونانقشهای یک مدرس دانشگاهی با تأکید بر زمان بحران کرونا

  /آ/د 1133 : شماره
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زاده تاروسر اباذدکتر            جناب آقای /سرکار خانم                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/3/99که 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 مصلی لیلی دکتر –پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                                                                                        

                                                                      

 

 نقشهای یک مدرس دانشگاهی با تأکید بر زمان بحران کرونانقشهای یک مدرس دانشگاهی با تأکید بر زمان بحران کرونا

  /آ/د 1133 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 داشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

  ورپ شكوفه آتشدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 4به مدت  42/3/99که 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 مصلی لیلی دکتر –پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                      

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 
 

 نقشهای یک مدرس دانشگاهی با تأکید بر زمان بحران کرونانقشهای یک مدرس دانشگاهی با تأکید بر زمان بحران کرونا

  /آ/د 1133 :شماره 
  1/9/99 :تاریخ

 
 

 


