
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

  رسول اسالمي اکبر دکتر        نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی  درکارگاه               

                

 
 رکتویژه اساتید عالقه مند به مشاساعت  2مدت به  27/8/99در تاریخ   دانشگاه علوم پزشکی جهرم پزشکیکه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـموده، ه استدیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 ی پورفدیقه نجدکتر ص                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 : شماره
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    اطمه افتخاریانف دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 شكوفه آتش پور دکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  به صورت غیرحضوری ودر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 ی پوردکتر صدیقه نجف                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 س وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالکال
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 تعاليباسمه 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زهره بادیه پیمای جهرمي دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی ارگاه درک               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  ضوریو به صورت غیرحدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    شیوا بیگي زاده            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان دسازیتوانمنآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

    

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 نحله پرندآور     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99زشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  پکه 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 برد آن در آموزش غیرحضوریبرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکارکالس وارونه وکار
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    رحیم پندار           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99جهرم در تاریخ  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 د بدینوسیله گواهی می گرد                                 
 

 

    زهرا پیشگر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2دت به م 27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    محبوبه تقي زادگان       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 عالقه مند به مشارکت ویژه اساتیدساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 زش غیرحضوریزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموکالس وارونه وکاربرد آن در آمو
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مریم جاللي دکتر      م خانجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدوره کوتاه مدت آموزش پزشکی  در

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

      

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 صفیه جمالي       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

  

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 وسیله گواهی می گردد بدین                                 
 

 

    پور شهره جواد       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99تاریخ   پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم درکه 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ملیحه حاجیاني دکتر     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99: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 ب آقای /سرکار جنا                       
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 قه مند به مشارکتویژه اساتید عالساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99: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       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدوره کوتاه مدت آموزش پزشکی  در

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99: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 توانمندسازیآموزشی درکارگاه                
                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریکی در دوره کوتاه مدت آموزش پزش

                                                         

 نجفی پور دکتر صدیقه                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

    

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي و

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    علي دهقاني دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 اني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    رحمانیان  کرامت الهدکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

  احمد رستگاریاندکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  و توسعه آموزش  که توسط مرکز مطالعات

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

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    رعیت دوست اسماعیل  دکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    رنجبر افسانه دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99علوم پزشکی جهرم در تاریخ  پزشکی دانشگاه 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                                                                                                                                                           

 

 

      

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99: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        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدوره کوتاه مدت آموزش پزشکی  در

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

      

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    زماني مرضیه          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشك

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    عبدالرضا ستوده             خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    معصومه سنایي        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  کز مطالعات و توسعه آموزش که توسط مر

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

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کاربرد آن در آموزش غیرحضوریکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکالس وارونه و
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    زهرا شادفر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99زشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  پکه 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    نادر شریفي دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99کی جهرم در تاریخ  پزشکی دانشگاه علوم پزشکه 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                                                                                                                                                           

 

 

    

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

  ا صحرایيرض دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریت آموزش پزشکی در دوره کوتاه مد

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 آموزش غیرحضوریآموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در کالس وارونه وکاربرد آن در 
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99: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 توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  صورت غیرحضوریو به در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 ردکتر صدیقه نجفی پو                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 يباسمه تعال

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    کاووس صلح جودکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیی آموزشدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 مان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، در

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

  علي عباسي جهرميدکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :نوانبا ع توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 ییکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضورکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضور
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    امیرعبدليدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

      

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99کی جهرم در تاریخ  پزشکی دانشگاه علوم پزشکه 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                                                                                                                                                           

 

 

  

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علیپورمحسن  دکتر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 تر صدیقه نجفی پوردک                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99: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            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  به صورت غیرحضوریو در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 پور دکتر صدیقه نجفی                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 عاليباسمه ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    فرزاد فرهنگ دوست           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 ، درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    فریدون کاووسيدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهاست، ه دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 زشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    لیلي مصلي نژاددکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر صدیقه نجفی پور                                                                                                                             

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                           

 

 

    

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:یختار

 
 

 



 

 

 

 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 توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ   پزشکیکه 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ینوسیله گواهی می گردد بد                                 
 

 

    سیدابراهیم موسوی فرددکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99لوم پزشکی جهرم در تاریخ  پزشکی دانشگاه عکه 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 اهی می گردد بدینوسیله گو                                 
 

 

    حامد میر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                             

 گاهمدرس کار                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    اکبر هاشمي طیردکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتاعت س 2به مدت  27/8/99پزشکی 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                                                                                                                                                           

 

 

                                                               

 کالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوریکالس وارونه وکاربرد آن در آموزش غیرحضوری
 

  /آ/د 4343 :شماره 
  38/8/99:تاریخ

 
 

 



 


