
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           هاله اکبری      نم خاجناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 رکتویژه اساتید عالقه مند به مشا ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

 

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011: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 جهرمي دکتر     خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1مدت  به 21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 یشی در آموزش  یشی در آموزش  تأثیر بازاندتأثیر بازاند  

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



                                                         

  

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           زهرا پیشگر       خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

                                                         

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011: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      م خانجناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 مشارکت ویژه اساتید عالقه مند به ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         علي دهقاني دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

                                                         

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



   

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         پور يرحیم مرضیه دکتر     خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 ر بازاندیشی در آموزش  ر بازاندیشی در آموزش  تأثیتأثی  

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



                                                         

  

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 اهی می گردد بدینوسیله گو                                 
 

 

          رعیت دوست  اسماعیل دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

                                                         

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           شریفينادر دکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید رکارگاه آموزشید               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011: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          خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99 که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

                                                         

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



  

 

 

                                               باسمه تعالي

 شت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهدا

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           امیر عبدلي دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان ندسازی اساتیدتوانم درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011: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        خانم اب آقای /سرکار جن                       

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 تید عالقه مند به مشارکتویژه اسا ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر ول رسدکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

 

 

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011: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      خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 رس کارگاه   مد                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                

 

  

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



                                                         

  

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

         کاووسي فریدون دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

           مجید کوثری         خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

                                                         

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011: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        خانم جناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزاربه صورت غیرحضوری و در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 



                                                         

   

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

  بدینوسیله گواهی می گردد                                 
 

 

            سید ابراهیم موسوی فرددکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        

            :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

 
 

 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  21/21/99جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

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

 اسالمی اکبر رسول دکتر                                                                                                                                     

 مدرس کارگاه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

  

 

 تأثیر بازاندیشی در آموزش  تأثیر بازاندیشی در آموزش    

  /آ/د 168 :شماره 
 5/3/8011:تاریخ

 
 

 


