
 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 میرزا علي مفضل جهرميدکتر         نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان آموزشی توانمندسازی درکارگاه               

                

 
 مشارکتویژه اساتید عالقه مند به  ساعت 2به مدت  11/9/99که 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                                                                                                                                     

 

 

 

 یت افزوده و مجازی(یت افزوده و مجازی(ععمجازی )واقمجازی )واق  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 : شماره
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آم

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رسول اسالمي اکبر دکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان ازیتوانمندس آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اند شرکت نـمودهه است، دیــدگربرگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99: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        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :توانمندسازی با عنوان آموزشیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ی جهرميه بادیه پیمازهر دکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انداست،  گردیده برگــزارو به صورت غیرحضوری ه کوتاه مدت آموزش پزشکی در دور

                            

 ددکتر لیلی مصلی نژا                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی(مجازی(  مجازی )واقعیت افزوده ومجازی )واقعیت افزوده و  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 راضیه زاهدی دکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان آموزشی توانمندسازیدرکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ی می گردد بدینوسیله گواه                                 
 

 

 زهرا پیشگر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوانآموزشی توانمندسازی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 صفیه جمالي      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :زشی توانمندسازی با عنواندرکارگاه آمو               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  وزش در آموزشوزش در آموزشآمآمنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 پور شهره جواد         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99عه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توس 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 گاهمدرس کار                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99: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 رکار جناب آقای /س                       
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ه مشارکتویژه اساتید عالقه مند ب ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مرضیه حق بیندکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .اند شرکت نـمودهه است، یــدگرد برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 راحیل حق جودکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 پور يرحیم مرضیهدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، یــدگرد برگــزارو به صورت غیرحضوری دت آموزش پزشکی در دوره کوتاه م

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 افزوده و مجازی(افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت مجازی )واقعیت   آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 زشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پ

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 افسانه رنجبردکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 د بدینوسیله گواهی می گرد                                 
 

 

 ر روستازادهاباذ دکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زماني مرضیه       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :ه آموزشی توانمندسازی با عنواندرکارگا               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، یــدگرد برگــزار و به صورت غیرحضوریدر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین   روشهایروشهای

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 م دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهر

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 معصومه سنایي      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99سعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و تو 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 رگاهمدرس کا                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زهرا شادفر      خانم سرکار جناب آقای /                       
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 ی مصلی نژاددکتر لیل                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 ي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رضا صحرایي دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 یله گواهی می گردد بدینوس                                 
 

 

 صلح جو  کاووسدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99ر تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم د 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99: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       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               
                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، یــدگرد برگــزارو به صورت غیرحضوری ی در دوره کوتاه مدت آموزش پزشک

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 )واقعیت افزوده و مجازی()واقعیت افزوده و مجازی(مجازی مجازی   آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محمد هاشم عبدی       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محسن علیپوردکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ه اساتید عالقه مند به مشارکتویژ ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 رت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزا

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محسن فاصله جهرميدکتر       خانم جناب آقای /سرکار                        
 :مندسازی با عنواندرکارگاه آموزشی توان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فریدون کاووسيدکتر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99موزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آ 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فرد سید ابراهیم موسویدکتر         خانم  جناب آقای /سرکار                       
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 د به مشارکتویژه اساتید عالقه من ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت ، درمان

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 صدیقه نجفي پور دکتر     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :ماره ش
  11/9/99: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       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99وم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عل 

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

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  آموزش در آموزشآموزش در آموزشنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 حامد میر      خانم جناب آقای /سرکار                        
 :درکارگاه آموزشی توانمندسازی با عنوان               

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکت ساعت 2به مدت  11/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  

 .شرکت نـموده انده است، یــدگرد برگــزارو به صورت غیرحضوری شکی در دوره کوتاه مدت آموزش پز

                            

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                                                

 مدرس کارگاه                                                                                                                                     

 

 

 

 مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(مجازی )واقعیت افزوده و مجازی(  ششآموزش در آموزآموزش در آموزنوین نوین روشهای روشهای 

 

  /آ/د 6333 :شماره 
  11/9/99:تاریخ

 
 

 



  


