
 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 دکتر زهرا کشتكاران   سرکار خانم                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

از ديدگاه ديويد از ديدگاه ديويد چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازياز ديدگاه هاردن از ديدگاه هاردن   كرن/كرن/

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مهكامه عاشورپوردکتر سرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 راضیه ذوالقدردکتر سرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مه سرویفاطدکتر سرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 ریم رنجبر زاهدانيمدکتر سرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 سمیه یوسایيدکتر سرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 سارا مقدمسرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 نرجس آب شرشریسرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 صفورا ایزانلوسرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 زهره فرامرزیانسرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 فاطمه سوخکسرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مرضیه اسدی الریسرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 راضیه رحمتيسرکار خانم                          

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 دکتر نظام الدین منگلي زاده   جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 علي محمد پروینیان نسبدکتر    جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 حیدر محمدیدکتر    جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محمدرضا زارعدکتر    جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 عبدالرسول رحمانيدکتر    جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 محمدرفیع بذرافشاندکتر    جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   

 و معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيو معرفي مدل گانيه در طراحي آموزش  مجازيكرن/ از ديدگاه هاردن كرن/ از ديدگاه هاردن 

   0055/ص/753/55/9 : شماره
 37/50/0055 :تاریخ

 
 

 



 

 
 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 م اکبریکاظ   جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         

 

ويد ويد از ديدگاه دياز ديدگاه ديچطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم چطور يك جلسه آموزشي/يك دوره آموزشي را  برنامه ريزي نماييم   
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 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
 الر و گراش علوم پزشكي و دانشكده های جهرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 حامد دالم   جناب آقای                       

  :با عنوان اساتید توانمندسازیآموزشی  درکارگاه    
                

 
  ساعت 2به مدت  80/80/0088در تاریخ  ، الر و گراش علوم پزشکی جهرم هایتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهبه صورت مشترک که                                 

 .شرکت نـموده انده است، دیــدگر برگــزارو به صورت غیرحضوری  ویژه اساتید عالقه مند

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                          سرکار خانم دکتر نجفی پور                                         جناب آقای روهنده                                                                   

                                                                                مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر                                        کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرممدیر مر                                   گراشمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                         
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