
 

 

 

                                               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        نمخاسرکار جناب آقای /                       
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی  درکارگاه               

                

 
 رکتویژه اساتید عالقه مند به مشاساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  د /آ/6553 : شماره
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 اشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهد

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    فاطمه افتخاریان دکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان سازیتوانمندآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انداست، ه دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

        

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 یله گواهی می گردد بدینوس                                 
 

 

    شكوفه آتش پور دکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99م در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهر

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 مدیامدیا  پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتیپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتیهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               اليباسمه تع 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    زهره بادیه پیمای جهرمي ردکت       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 رمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، د

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    شیوا بیگي زاده       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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 لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    زهرا پیشگر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99شکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پز

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 بر مبنای معیارهای مولتی مدیابر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد پاورپوینت استاندارد هیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

   مریم جالليدکتر          خانمآقای /سرکار جناب                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 د به مشارکتویژه اساتید عالقه منساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

        

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    صفیه جمالي        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99: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 آقای /سرکار جناب                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ارکتویژه اساتید عالقه مند به مشساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیایه یه ههتت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 داشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت به

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    ملیحه حاجیانيدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان زیتوانمندساآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 له گواهی می گردد بدینوسی                                 
 

 

 پژمان حامدی اصل         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    لسادات حسینيفاطمه ا        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

        

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

   /آ/د6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 اني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درم

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    مرضیه حق بیندکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مر

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    راحیل حق جو دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2ت به مد 4/9/99که 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 

 

 ژاددکتر لیلی مصلی ن                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 مدیامدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی هیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 ن و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درما

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    علي دهقانيدکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    کرامت اله رحمانیاندکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99عه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توس

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    پور يمرضیه رحیمدکتر       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 اتید عالقه مند به مشارکتویژه اسساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

        

 ر مبنای معیارهای مولتی مدیار مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بپاورپوینت استاندارد بهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 احمد رستگاریان دکتر        خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                         

 کارگاه مدرس                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    اسماعیل رعیت دوستدکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    افسانه رنجبردکتر       خانم/سرکار  جناب آقای                       
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 مشارکت ویژه اساتید عالقه مند بهساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

   

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاه ه هیهیتت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خ

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    راضیه زاهدی دکتر         خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 گواهی می گردد بدینوسیله                                  
 

 

    زماني  مرضیه       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

        

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 ت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزار

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 عبدالرضا ستوده     خانم جناب آقای /سرکار                        
 :ا عنوانب توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .رکت نـموده اندشه است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    معصومه سنایي       خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  که توسط مرکز مطالعات و توسعه

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99: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 جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 به مشارکتویژه اساتید عالقه مند ساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 دیادیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 رت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزا

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    رضا صحرایي دکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان نمندسازیتواآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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 لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ي جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمان

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    حسنعلي عابدیدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99ز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرک

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

        

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    علي عباسي جهرميدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 مبنای معیارهای مولتی مدیامبنای معیارهای مولتی مدیا  پاورپوینت استاندارد برپاورپوینت استاندارد برهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 هداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    محمدهاشم عبدی          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 گردد  بدینوسیله گواهی می                                 
 

 

    سمانه عبیری جهرميدکتر          خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99اریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در ت

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 حسن علیپورمدکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

        

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیا  هیههیهتت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 هرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ج

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    محسن فاصله جهرمي دکتر             خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99ط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ که توس

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    فرزاد فرهنگ دوست        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2مدت  به 4/9/99که 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 

 

 ی نژاددکتر لیلی مصل                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فریدون کاووسيدکتر          خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                
                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزاربه صورت غیرحضوری  ودر دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 وم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه عل

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    مجید کوثری            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 دینوسیله گواهی می گردد ب                                 
 

 

 میرزاعلي مفضل جهرمي  دکتر            خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99لوم پزشکی جهرم در تاریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ع

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

        

 یایاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

    سیدابراهیم موسوی فرددکتر           خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارصورت غیرحضوری و به در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 زشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم دانشگاه علوم پ

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 حامد میر         خانم جناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99که 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                                                                                                                                    

                                                               

         

 پاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر مبنای معیارهای مولتی مدیاهیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 

 

 

                                               باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 اهی می گردد بدینوسیله گو                                 
 

 

    پورصدیقه نجفي دکتر        خانمجناب آقای /سرکار                        
 :با عنوان توانمندسازیآموزشی درکارگاه                

                

 
 ویژه اساتید عالقه مند به مشارکتساعت  2به مدت  4/9/99اریخ که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در ت

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

 

 دکتر لیلی مصلی نژاد                                                                                                         

 مدرس کارگاه                                                                                                                                    

                                                               

         

 مبنای معیارهای مولتی مدیامبنای معیارهای مولتی مدیاپاورپوینت استاندارد بر پاورپوینت استاندارد بر هیه هیه تت

 

  /آ/د 6553 :شماره 
  5/9/99:تاریخ

 
 

 



 

 
  


