
 

 

 

                                               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 آموزشی درکارگاه               

                

 
 کتویژه اساتید عالقه مند به مشار ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور تر نجفیخانم دک                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 ییمییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نما

  /آ/د 2143 : شماره
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 پیمای جهرميزهره بادیه دکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیه درکارگا               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شیوا بیگي زاده     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 دینوسیله گواهی می گردد ب                                 
 

 

 ندا  پورنوروز        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 یمیمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نمایچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نمای

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زهرا پیشگر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 ت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداش

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محبوبه  تقي زادگان        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :ا عنوانب توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 اني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مجید توکلدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99لعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطا

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 ممچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نمایی

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 دد بدینوسیله گواهی می گر                                 
 

 

 مریم جالليدکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ليصفیه جما        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 ادنژ مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 پزشكي  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ورپشهره جواد      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ملیحه حاجیانيدکتر     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فاطمه السادات حسیني       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 تید عالقه مند به مشارکتویژه اسا ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مرضیه حق بیندکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 لوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه ع

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 راحیل حق جو دکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي دهقانيدکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 کارگاهمدرسین                                                                                                                                                  

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رحمانیان کرامت اله دکتر         خانم /سرکار  جناب آقای                       
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ه مند به مشارکتویژه اساتید عالق ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 احمد رستگاریاندکتر              خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 لوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه ع

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رعیت دوست اسماعیل دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رمضانلي سمیه      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 رسین کارگاهمد                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رنجبر  افسانهدکتر       خانم آقای /سرکار  جناب                       
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ند به مشارکتویژه اساتید عالقه م ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :ماره ش
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زماني  مرضیه     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 وسیله گواهی می گردد بدین                                 
 

 

 معصومه سنایي      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99یخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تار

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :اره شم
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               مه تعاليباس

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زهرا شادفر     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 نژاد مصلیر خانم دکت-پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت ، درمان

 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 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 کاووس صلح جودکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99وسعه 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :ره شما
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي عباسي جهرميدکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0 به مدت 02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محمدهاشم عبدی        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 شكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محسن علیپوردکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :ه شمار
  32/8/99: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 آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فرزاد فرهنگ دوست       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مسعود قانعيدکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                
                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 : شماره
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فریدون کاووسيدکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 جهرميمیرزاعلي مفضل دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه

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

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 سیدابراهیم موسوی فرددکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0دت به م 02/8/99که 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 

                                                         

 نژاد مصلیخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

 

 

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شمي طیراکبر هادکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 0به مدت  02/8/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

                                                         

 نژاد لیمصخانم دکتر -پور خانم دکتر نجفی                                                                                               

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

 

  

  

  

 چگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییمچگونه با دانشجویان نسل هزاره سوم تعامل نماییم

  /آ/د 2143 :شماره 
  32/8/99:تاریخ

 
 

 



  


