
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     لیلي مصلي نژاد    نم خاجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ارکتویژه اساتید عالقه مند به مشساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 
 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       اکبررسول اسالمي          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریکوتاه مدت آموزش پزشکی  در دوره

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       میرزاعلي مفضل جهرمي          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریآموزش پزشکی  در دوره کوتاه مدت

                                                    

 ه نجفی پوردکتر صدیق                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 انی تعاملیانی تعاملیخصوصیات یک سخنرخصوصیات یک سخنر

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

      مجید کوثری         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی اه درکارگ               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  غیرحضوری و به صورتدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 هداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت ب

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       محبوبه تقي زادگان       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان ندسازی اساتیدتوانمآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر ـزاربرگـ  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

  زهرا  پیشگر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .انددهشرکت نـموه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 زشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پ

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     زهرا شادفر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 یک سخنرانی تعاملییک سخنرانی تعاملی  خصوصیاتخصوصیات

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 اني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  ط مرکز مطالعات و توسعه آموزش که توس 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  آموزش  که توسط مرکز مطالعات و توسعه 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        امیر عبدلي            خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99گاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  پزشکی دانشکه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 کارگاه مدرس                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 هی می گردد بدینوسیله گوا                                 
 

 

       مدرسي فرزان            خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99رم در تاریخ  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهکه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     مهسا ایمانیان     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2مدت به  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 د عالقه مند به مشارکتویژه اساتیساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               مه تعاليباس

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 مشارکتویژه اساتید عالقه مند به ساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 اجیانيملیحه ح           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریاه مدت آموزش پزشکی در دوره کوت

                                                    

 ر صدیقه نجفی پوردکت                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  ه صورت غیرحضوریو بدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       صفیه جمالي        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان ندسازی اساتیدتوانمآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر ـزاربرگـ  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         طاهره عبدیان       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :وانبا عن توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 اه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگ

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 سید ابراهیم موسوی فرد           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 .نداشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :یختار

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شكوفه آتش پور           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  13/4/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  موزش که توسط مرکز مطالعات و توسعه آ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                    

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                         

                                            

 

 

 خصوصیات یک سخنرانی تعاملیخصوصیات یک سخنرانی تعاملی

  /آ/د 9393 :شماره 
  1/11/33 :تاریخ

 
 

 



 


