
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 د به مشارکتویژه اساتید عالقه من ساعت 2به مدت  13/1/99که 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 مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         

 

 تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیتنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی  چگونگیچگونگی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99زش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آمو

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي  

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99ز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرک

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 ش مجازیش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموز

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        علي دهقانيدکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99شکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پز

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    فاطمه افتخاریاندکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99لعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطا

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

    

 

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 می گردد  بدینوسیله گواهی                                 
 

 

        جوراحیل حق دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 گاهمدرسین کار                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 نگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازینگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگوچگو

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99که 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 مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 موزش مجازیموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آ

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي و

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99که 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 مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 هداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        عبیری جهرمي سمانه دکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99که 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 مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        رضا صحرایيدکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99که 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 مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 چگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

                                               باسمه تعالي 

 درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت ،

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        محمدعلي منتصری            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان ی اساتیدتوانمندسازآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  13/1/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                  

 نژاد مصلیلیلی دکتر  -پور صدیقه نجفیدکتر                                                                                                       

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                  

                                                                      

 

 ر آموزش مجازیر آموزش مجازیچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید بچگونگی تنظیم برنامه درسی و تهیه طرح درس با تأکید ب

  /آ/د 2153 :شماره 
  2/9/99 :تاریخ

 
 

 


