
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    فاطمه افتخاریاندکتر        نم خاجناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 مند به مشارکتویژه اساتید عالقه  ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

 

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       شكوفه آتش پور دکتر           خانم جناب آقای /سرکار                       
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 عالقه مند به مشارکت ویژه اساتید ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ینوسیله گواهی می گردد بد                                 
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11کی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزش 

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

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

  

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    رحیم پندار دکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    زهرا پیشگر        خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان ندسازی اساتیدتوانم درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511: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 اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 رکتویژه اساتید عالقه مند به مشا ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     زی و چالشهای نوپدیدزی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجااخالق در آموزش مجا

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 گردد بدینوسیله گواهی می                                  
 

 

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

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در  

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

 

 دکتر اسالمی اکبر -فویضی درویش آقای ت -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    فاطمه السادات حسیني         خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط 

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

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آم

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       مهدی دستپاک            خانمجناب آقای /سرکار                        
  :انبا عنو توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندکت نـمودهشره است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511: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 ب آقای /سرکار جنا                       
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ژه اساتید عالقه مند به مشارکتوی ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

   رعیت دوست اسماعیل  دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11زشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پ 

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

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    یاسر ساریخاني دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

 

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 كي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزش

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       معصومه سنایي           خانمجناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:یختار

 
 

 



                                                         

 

 

 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 اساتید رکارگاه آموزشید               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارصورت غیرحضوری  و بهدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511: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            خانمی /سرکار جناب آقا                       
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

  دکتر اسالمی اکبر-آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511: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 اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11کی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزش 

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

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیددر آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق اخالق 

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي و

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       عبدی هاشم محمد        خانمجناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511: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 زشیدرکارگاه آمو               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزاروری و به صورت غیرحضدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511: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             م خانجناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 عالقه مند به مشارکتویژه اساتید  ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     ای نوپدیدای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهاخالق در آموزش مجازی و چالشه

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 نوسیله گواهی می گردد بدی                                 
 

 

      فریدون کاووسي دکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11گاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانش 

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

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     میرزاعلي مفضل جهرمي دکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 اليباسمه تع

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

      محمدعلي منتصری          خانم جناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید موزشیدرکارگاه آ               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 1به مدت  91/91/11که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اندشرکت نـمودهه است، دیــدگر برگــزارحضوری و به صورت غیردر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



                                                         

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

     سیدابراهیم موسوی فرد دکتر          انم خجناب آقای /سرکار                        
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 تید عالقه مند به مشارکتویژه اسا ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

 

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

       اکبر هاشمي طیر دکتر         خانمقای /سرکار جناب آ                       
  :با عنوان توانمندسازی اساتید درکارگاه آموزشی               

                

 
 ژه اساتید عالقه مند به مشارکتوی ساعت 1به مدت  91/91/11که 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 

 

 دکتر اسالمی اکبر -آقای تفویضی درویش  -دکتر مصلی نژاد                                                                              

 مدرسین کارگاه                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

 

  

     اخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدیداخالق در آموزش مجازی و چالشهای نوپدید

  /آ/د 534 :شماره 
 6/2/0511:تاریخ

 
 

 



 


