
 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

با كه " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در پوریا شمشیری جناب آقای

  برگزار گردید، به رت مجازیبه صو علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99هایدرتاریخ مرتضی اخضریجناب آقای دكتر سخنرانی 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت

 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین    

با كه " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در محمد فرامرزیجناب آقای 

  برگزار گردید، به به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ قای دكتر مرتضی اخضریجناب آسخنرانی 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت

 

 

 

                       

                                                                                                                                                         



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در عباس عباسیجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " لینی آنتفسیر آزمایش و نکات با "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در علیرضا شاهدیجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       

                                                                                                                                                         



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش گاهكار در محمدرضا خوانچه زرجناب آقای 

 برگزار گردید،  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 .شركت نموده اند  ساعت 0 مدت به

 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین   

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در حسن قزلباشجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی انعلوم پزشکی الرست دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

                       

                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در علیرضا کشاورزجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 اند.شركت نموده   ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در ابراهیم اسماعیل زادهجناب آقای 

 گردید،برگزار به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به 

 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " نکات بالینی آن تفسیر آزمایش و "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در امیرحسین خوشبختجناب آقای 

 برگزار گردید،  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در جمال حسن پورجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 اند.شركت نموده   ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

          

             



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در علی مختاریجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان نشکدهدردا 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در مرصاد صوفیجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ آقای دكتر مرتضی اخضریجناب با سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       

                                                                                                                                                         



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با جویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزشدانش كارگاه در محمد امین امیدوار  جناب آقای

 گردید،برگزار به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می ینبد

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در حسین آموزگارجناب آقای 

 برگزار  رت مجازیبه صو علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 كه " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در رضا زارعجناب آقای 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ ر مرتضی اخضریجناب آقای دكتبا سخنرانی 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با العات و توسعه آموزشدانشجویی كميته دانشجویی مركز مط كارگاه در سید امیر رضا ساقیجناب آقای 

 گردید،به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                     

 :شود  له گواهی میوسي بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در محمد حسین رهگشایجناب آقای 

 گردید، برگزار ت مجازیبه صور علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در مهدیه ایروانی مقدم سركار خانم

 گردید، برگزار به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ ب آقای دكتر مرتضی اخضریجنابا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با كز مطالعات و توسعه آموزشدانشجویی كميته دانشجویی مر كارگاه در شیما نجفی شیری سركار خانم

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 

 :شود  وسيله گواهی می ینبد

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در راحیل دانیالی سركار خانم

 برگزار  صورت مجازیبه  علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در یاسمین کریمی سركار خانم

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ قای دكتر مرتضی اخضریجناب آبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با طالعات و توسعه آموزشدانشجویی كميته دانشجویی مركز م كارگاه در یاسمن دیماد سركار خانم

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در هاجر مطلبسركار خانم 

 برگزار  جازیبه صورت م علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در اسما جعفریسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ ر مرتضی اخضریجناب آقای دكتبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                  



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

     

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با و توسعه آموزش دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات كارگاه در نازنین توکلیسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  گواهی میوسيله  بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در تقی زادهیاسمن سركار خانم 

 برگزار  ازیبه صورت مج علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

    



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                    

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "  عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در مریم کرمیسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ مرتضی اخضری جناب آقای دكتربا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

    



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                    

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با و توسعه آموزشدانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات  كارگاه در طاهره هنرمندسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " فسیر آزمایش و نکات بالینی آنت "  عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در مریم پاکزادسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " آن تفسیر آزمایش و نکات بالینی " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در نگین خالقزادهسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در نسترن عباسیسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ ای دكتر مرتضی اخضریجناب آقبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                          

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در سمانه اسدیسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 ایهدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                          

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فاطمه کرمیسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان شکدهدردان 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فاطمه نجمسركار خانم 

 برگزار  ورت مجازیبه ص علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین  

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "  عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در مریم شرفیركار خانم س

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت هگردید، ب

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش گاهكار در زهرا بهزادیسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 د.شركت نموده ان  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با ی مركز مطالعات و توسعه آموزشدانشجویی كميته دانشجوی كارگاه در زینب گودرزیسركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با آموزشدانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه  كارگاه در محمدی سیدکوثر سركار خانم 

 برگزار  به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " ر آزمایش و نکات بالینی آنتفسی " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در نگین رئیسی استبرقسركار خانم 

 گردید، برگزار به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                          

 :شود  وسيله گواهی می بدین  

 " آن تفسیر آزمایش و نکات بالینی "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در سیده طاهره هاشمیسركار خانم 

 گردید، برگزار به صورت مجازی علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                                                                     

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " ش و نکات بالینی آنتفسیر آزمای "عنوان  با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فاطمه زارعسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در پردیس عزیزیسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضرینرانی با سخكه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین  

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فائزه رعیت پیشهسركار خانم 

 گردید، به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ تضی اخضریجناب آقای دكتر مربا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "  عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فاطمه عارف زاده  سركار خانم

 گردید، به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

                        

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در سهیال غفوریسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فائزه درخشانسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار پزشکی الرستان علوم دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

                                                                                                                                                         

 :شود  گواهی می وسيله بدین 

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در درفشانشقایق سركار خانم 

 ی برگزاربه صورت مجاز علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در زهرا خارستانیسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ مرتضی اخضریجناب آقای دكتر با سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در مرضیه باباییسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت بهگردید، 

 

 

                       

                                                                                                                                                         



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                        

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در صدیقه خلیلیسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت بهگردید، 

 

 

                       

                                                                                                                                                         



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                        

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فاطمه عسکریسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت بهگردید، 

 

 

                       

                                                                                                                                                         



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                        

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در پریسا زندسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان شکدهدردان 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت بهگردید، 

 

 

                       

                                                                                                                                                         



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                        

                                                                                                                                                                                                                                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در نجمه پوالدیانسركار خانم 

 رت مجازی برگزاربه صو علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت بهگردید، 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

                        

 :شود  له گواهی میوسي بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "  عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در قاسم تندروجناب آقای 

 زی برگزاربه صورت مجا علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت بهگردید، 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در مد اسدی والینیمح جناب آقای

 گردید، به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 كه" تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با انشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزشد كارگاه در احمدرضا بازیاریجناب آقای 

 گردید، به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی  

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با طالعات و توسعه آموزشدانشجویی كميته دانشجویی مركز م كارگاه در حسین میرزاییجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "نعنوا با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در هژیر قادرپناهجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                          

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " الینی آنتفسیر آزمایش و نکات ب " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در  غالمحسین تیموریجناب آقای 

 گردید،به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

                        

 :شود  وسيله گواهی می بدین 

 " ی آنتفسیر آزمایش و نکات بالین " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در غزاله فتحیسركار خانم 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان  با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در له فلسفی نیاقدرت اجناب آقای 

 گردید، به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  اعتس 0 مدت به

 

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                       

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فؤاد علیدادیجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

         

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در ابوالفضل جاهدجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان نشکدهدردا 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

 

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن " عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در سجاد ناطقیجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ آقای دكتر مرتضی اخضری جناببا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در امیرعلی بزرگیجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هاییخدرتار جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در سعید اسکندریجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان انشکدهدرد 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت گردید، به

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 :شود  وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "  عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در فرشاد برگ ریزانهجناب آقای 

 گردید،به صورت مجازی برگزار انعلوم پزشکی الرست دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت به 

 

 

 

                       



 
 بسمه تعالی                                              

 (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی                                                          
 ردمانی الرستان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی                                                                                                                                   

 يدوره آموزششرکت در گواهي                                                  

         زهرا کشتکاراندکتر                                                                                 دکتر مهکامه عاشورپور                                                            

  فرهنگی ،تحقيقات ودانشجوییمعاونت آموزشی                                                                                           پزشکی مركزمطالعات و  توسعه آموزشمدیریت                                       

 

 

 99/ص/6401/04/9شماره : 

 66/61/99تاریخ : 

 

                                                                                                                                                         

 : شود وسيله گواهی می بدین

 " تفسیر آزمایش و نکات بالینی آن "عنوان با دانشجویی كميته دانشجویی مركز مطالعات و توسعه آموزش كارگاه در سینا سبحانیانجناب آقای 

 به صورت مجازی برگزار علوم پزشکی الرستان دردانشکده 16/66/99و  14/66/99 هایدرتاریخ جناب آقای دكتر مرتضی اخضریبا سخنرانی كه 

 شركت نموده اند.  ساعت 0 مدت د، بهگردی

 

 

                       

                                                                                                                                                       


