
 

 

 

                                               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                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت هقه مندویژه اساتید عال ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 
 

 

 باسمه تعالي

 زش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         فاطمه افتخاریاندکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :ا عنوانب توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11ع آزمونهای استداللیع آزمونهای استداللیآشنایی با انواآشنایی با انوا

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 تي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         مهشید البرزیدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

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

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               تعالي باسمه

 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                

                

 
 به مشارکت هقه مندویژه اساتید عال ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 باسمه تعالي

 زش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آمو

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         زهرا پیشگر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                     

 دکتر رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  آ/د /268 :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                                  
 

 

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

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 

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

                                                     

 دکتر رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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 حق بیندکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

         هقانيعلي د دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 پزشکیدر دور

                                                     

 دکتر رعیت دوست-تر عبیریدک -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11ا انواع آزمونهای استداللیا انواع آزمونهای استداللیآشنایی بآشنایی ب

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

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

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99العات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مط 

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

                                                     

 دکتر رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

         معصومه سنایي         خانمرکار جناب آقای /س                       
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت هقه مندویژه اساتید عال ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

         نادر شریفي دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                     

 دوست دکتر رعیت-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

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

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                     

 دکتر رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

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

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

         امیر عبدلي دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1ه مدت ب 12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11نایی با انواع آزمونهای استداللینایی با انواع آزمونهای استداللیآشآش

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

 يباسمه تعال

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         محمدهاشم عبدی           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدموزشی آدرکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارحضوری و به صورت غیر در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

                                                     

 دکتر رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

         طاهره عبدیان        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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 فاصله جهرميدکتر             خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99سط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که تو 

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

                                                     

 دکتر رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 سیله گواهی می گردد بدینو                                 
 

 

         فرزاد فرهنگ دوست             خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99اه 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1مدت  به 12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

         لي مفضل جهرميمیرزاعکترد              خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیکد                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :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                                  
 

 

         منتصریمحمدعلي              خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازی اساتیدآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که 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 رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         سیدابراهیم موسوی فرد دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان اتیدتوانمندسازی اسآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکت ویژه اساتید عالهقه مند ساعت 1به مدت  12/22/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                                                     

 دکتر رعیت دوست-دکتر عبیری -پور تر نجفیدک                                                                                                  

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                   

 

 

 
 

 11آشنایی با انواع آزمونهای استداللیآشنایی با انواع آزمونهای استداللی

  /آ/د 268 :شماره 
 5/3/0011 :تاریخ

 
 

 


