
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

      فاطمه افتخاریاندکتر       نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه               

                

 
 د به مشارکتویژه اساتید عالقه منساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11ا ا ییآموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 : شماره
 5/3/0011: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                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 ن و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درما

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011: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 توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ه مشارکتویژه اساتید عالقه مند بساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011: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 اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99انشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی د

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دان

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            ماليصفیه ج          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ه گواهی می گردد بدینوسیل                                 
 

 

            مهدی چگیندکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99پزشکی 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 زشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پ

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            ملیحه حاجیانيدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 درس کارگاهم                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            نيفاطمه السادات حسی          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 گواهی می گردد بدینوسیله                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99پزشکی 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 كي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزش

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            کرامت اله رحمانیاندکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            پور يمرضیه رحیم دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2مدت  به 61/61/99که 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 

 

 ی نژاددکتر لیلی مصل                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 رم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 مه تعاليباس

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            راضیه زاهدیدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارصورت غیرحضوری و به در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            مرضیه زماني          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2دت به م 61/61/99که 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 

 

 نژاددکتر لیلی مصلی                                                                                                          

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم د

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            معصومه سنایي        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .دشرکت نـموده انه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            باسي جهرميعلي عدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ینوسیله گواهی می گردد بد                                 
 

 

            محمدهاشم عبدی           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99اه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگ

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            محسن علیپوردکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 دینوسیله گواهی می گردد ب                                 
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99کی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزش

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011: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                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            فریدون کاووسيدکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 کتویژه اساتید عالقه مند به مشارساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99ش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموز

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 ((11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 زشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پ

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            سیدابراهیم موسوی فرددکتر               خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان زی اساتیدتوانمندساآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            حامد میر            خانمار جناب آقای /سرک                       
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 قه مند به مشارکتویژه اساتید عالساعت  2به مدت  61/61/99که 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            صدیقه نجفي پوردکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  61/61/99وسعه 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 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

     

 

 11یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 958 :شماره 
 5/3/0011:تاریخ

 
 

 



 

  


