
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

      رسول اسالمي اکبردکتر        نمخاسرکار جناب آقای /                       
     :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه               

                

 
 هقه مند به مشارکتویژه اساتید عالساعت  2مدت به  2/01/99در 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 

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

   

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 : شماره
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 ، درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         فاطمه افتخاریاندکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان دسازی اساتیدتوانمنآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

          

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:ختاری

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ي جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمان

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        شكوفه آتش پوردکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                                 

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



        

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 اهی می گردد بدینوسیله گو                                 
 

 

        زهره بادیه پیمای جهرمي دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99نشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  پزشکی داکه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

     

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811: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 توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مندساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

    

 

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        مجید توکل دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                
                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدت آموزش پزشکی در دوره کوتاه م

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

   

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

          

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811: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       خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99ی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  پزشککه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

        

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     مرضیه حق بین دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 هقه مند به مشارکتویژه اساتید عالساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

     

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 ت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداش

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        جوراحیل حق دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان ازی اساتیدتوانمندسآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

       

 م افزار اکسلم افزار اکسلآموزش نرآموزش نر

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 م دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهر

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        وحید رحمانیان دکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

   

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811: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 عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99ریخ  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاکه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 کارگاهمدرس                                                                                                                                                           

 

 

          

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        ت دوستعیر اسماعیلدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

        

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 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 عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندنـموده شرکته است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

     

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811: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                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

     

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        زهرا شادفر         خانمر جناب آقای /سرکا                       
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 مند به مشارکت ویژه اساتید عالهقهساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

   

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         رضا صحرایي دکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان ساتیدتوانمندسازی اآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

          

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        علي عباسي جهرمي دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

        

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811: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            خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99ریخ  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاکه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 کارگاهمدرس                                                                                                                                                           

 

 

     

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

    

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دان

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .اندنـموده شرکته است، دیــدگر برگــزار  و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

   

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811: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 عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  زش که توسط مرکز مطالعات و توسعه آمو

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

          

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       لیلي مصلي نژاد دکتر        خانم ی /سرکار جناب آقا                       
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ژه اساتید عالهقه مند به مشارکتویساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

        

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:یختار

 
 

 



 

 

 

 اليباسمه تع

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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

                                                         

 زاهدی دکتر راضیه                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

     

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 مات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خد

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        سید ابراهیم موسوی فرد دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

                

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        حامد میر             خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

   

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811: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                

                

 
 د عالهقه مند به مشارکتویژه اساتیساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی 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 راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

          

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

        اکبر هاشمي طیردکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
     :با عنوان توانمندسازی اساتیدموزشی آدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  2/01/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

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

                                                         

 دکتر راضیه زاهدی                                                                                                                              

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                          

 

 

        

 آموزش نرم افزار اکسلآموزش نرم افزار اکسل

 

  /آ/د 458 :شماره 
  8/3/0811:تاریخ

 
 

 



  


