
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            شكوفه آتش پوردکتر         نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه               

                

 
 هقه مند به مشارکتویژه اساتید عالساعت  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 22ا ا ییآموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 : شماره
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 شكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پز

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .ندشرکت نـموده اه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066: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                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99وسعه 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066: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 عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا فزار کمتژفزار کمتژآموزش نرم اآموزش نرم ا  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

  

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 هقه مند به مشارکتویژه اساتید عالساعت  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066: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 توانمندسازی اساتیدآموزشی ه درکارگا               

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزاررحضوری و به صورت غیدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

            علي دهقانيدکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99زش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آمو

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 

 22یا یا م افزار کمتژم افزار کمتژآموزش نرآموزش نر  

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             کرامت اله رحمانیاندکتر            خانمقای /سرکار جناب آ                       
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3 به مدت 32/01/99که 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 

 

 اددکتر لیلی مصلی نژ                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 پزشكي  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             پور يرحیم مرضیه دکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده اندت، ه اسدیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

     

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 واهی می گردد بدینوسیله گ                                 
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99انشگاه 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066: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  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 

 22یا یا نرم افزار کمتژنرم افزار کمتژ  آموزشآموزش  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



  

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 شكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پز

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             حسنعلي عابدی دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که 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 

 

 ر لیلی مصلی نژاددکت                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

     

 باسمه تعالي

 ت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداش

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             محمدهاشم عبدی             خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان انمندسازی اساتیدتوآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 اني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا زش نرم افزار کمتژزش نرم افزار کمتژآموآمو

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

    

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             محسن فاصله جهرمي دکتر            خانمقای /سرکار جناب آ                       
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که 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 

 

 ددکتر لیلی مصلی نژا                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             فاطمه فروزان          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :وانبا عن توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .ت نـموده اندشرکه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

     

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 گردد  بدینوسیله گواهی می                                 
 

 

             فریدون کاووسي دکتر               خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99م پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علو

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

 

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               مه تعاليباس

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

             سیدابراهیم موسوی فرددکتر             خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 ید عالهقه مند به مشارکتویژه اساتساعت  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 



 

  

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 لوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه ع

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

 

 

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066: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 عالهقه مند به مشارکتساعت  3به مدت  32/01/99ش 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                                                                                                                                    

                                                               

  

 22یا یا آموزش نرم افزار کمتژآموزش نرم افزار کمتژ  

 

  /آ/د 806 :شماره 
 5/3/0066:تاریخ

 
 

 


