
 

 

                                               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        نم خاجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 عالقه مند به مشارکتویژه اساتید  ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 ل آقای پژمان حامدی اص                                                                                                                           

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

  

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           فاطمه افتخاریاندکتر       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز 

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

  

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 اليباسمه تع

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           پور شكوفه آتشدکتر       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :گاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنواندرکار               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارغیرحضوری و  به صورت در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

  

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           زهره بادیه پیمای جهرميدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99طالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز م 

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           نحله پرندآور        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :ی توانمندسازی اساتید با عنواندرکارگاه آموزش               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88: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                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 رماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و د

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           زهرا پیشگر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه وزش رفرنسوزش رفرنسی آمی آممعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88: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        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 گردد  بدینوسیله گواهی می                                 
 

 

          مجید توکل دکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99رم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جه 

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         صفیه جمالي       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           انيملیحه حاجیدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88: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                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99شکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پز 

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 آموزش پزشكي  وزارت بهداشت ، درمان و

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           مرضیه حق بین دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :اتید با عنواندرکارگاه آموزشی توانمندسازی اس               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyیوه یوه نویسی به شنویسی به شی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88: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 قای /سرکار جناب آ                       
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 اتید عالقه مند به مشارکتویژه اس ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 مدی اصل آقای پژمان حا                                                                                                                           

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88: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        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

 

 سمه تعاليبا

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           افسانه رنجبردکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارصورت غیرحضوری  و  بهدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           معصومه سنایي       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 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                        
 :موزشی توانمندسازی اساتید با عنواندرکارگاه آ               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزاروری و  به صورت غیرحضدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           شریفينادر دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 هداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           رضا صحرایي دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :ه شمار
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

          رميعلي عباسي جهدکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           محمدهاشم عبدی         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99شگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دان 

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           سمانه عبیری جهرميدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنواندرکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /د /آ0893 :شماره 
  1/13/88: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         خانمسرکار جناب آقای /                       
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 اساتید عالقه مند به مشارکت ویژه ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 حامدی اصل  آقای پژمان                                                                                                                           

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           فاطمه فروزان          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط 

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 تعالي باسمه

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           فریدون کاووسيدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :رکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنواند               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارورت غیرحضوری و  به صدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99هرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ج 

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 وم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه عل

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           محمدعلي منتصری           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 



  

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           صدیقه نجفي پورکترد          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 شارکتویژه اساتید عالقه مند به م ساعت 5به مدت  52/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88: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                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 5به مدت  52/9/99توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و  

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

 

 آقای پژمان حامدی اصل                                                                                                                            

 مدرس کارگاه                                                                                                                                

 

     MMeennddeelleeyyنویسی به شیوه نویسی به شیوه ی آموزش رفرنسی آموزش رفرنسمعرفمعرف

  /آ/د 0893 :شماره 
  1/13/88:تاریخ

 
 

 


