
 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   دکتر مهکامه عاشورپور   سرکار خانم

  يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زادهسخنراني 

 ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه

 شرکت نـموده اند. 

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

ا ب که  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در  بذرافشان محمدرفیعدکتر    جناب آقای

 دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه   12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زادهسخنراني 

شرکت نـموده ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک

 اند.

             

                                           

 

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

                                                                 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان                   ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:
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 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با  که "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   مهدی عسگریدکتر    جناب آقای

  يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زادهسخنراني 

 ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 

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

                                                                 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان                   ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   نظام الدین منگلی زادهدکتر    جناب آقای

  يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زادهبا سخنراني 

 ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   عبدالرسول رحمانیدکتر    جناب آقای

  يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زادهبا سخنراني 

 ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   رزاق رحیم پوردکتر    جناب آقای

علوم  دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند.ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يپزشک

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   حیدر محمدیدکتر    جناب آقای

علوم  دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند.ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يپزشک
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 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   علی محمد پروینیان نسبدکتر    جناب آقای

 دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زادهسخنراني 

شرکت نـموده ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک

 اند.

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   
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 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   اسماعیل کاوی   جناب آقای

 يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند.ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم
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 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   محمدرضا فروتنی   جناب آقای

علوم  دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند.ساعت  1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يپزشک
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 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 با سخنراني "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   سمیه یوساییدکتر    سرکار خانم

علوم  دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يپزشک

             

                                           

 

 سرکار خانم دکتر عاشور پور                سرکار خانم دکتر نجفی پور                                                           جناب آقای روهنده                                                                                                               
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 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در   راضیه ذوالقدردکتر    سرکار خانم

علوم  دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يپزشک
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 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با   "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" عنوان با توانمندسازی اساتيد کارگاه در   مریم رنجبر زاهدانی دکتر    سرکار خانم

 دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زادهسخنراني 

شرکت نـموده  ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک

 اند.

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوان با توانمندسازی اساتيد کارگاه در  مرضیه اسدی الری   سرکار خانم

علوم  دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار جناب آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يپزشک

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوان با توانمندسازی اساتيد کارگاه در  راضیه رحمتی   سرکار خانم

 يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب آقای با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوان با توانمندسازی اساتيد کارگاه در  سارا مقدم   سرکار خانم

و  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش دانشکده های علوم پزشکي 

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوانبا توانمندسازی اساتيد کارگاه در زهره فرامرزیان   سرکار خانم

 يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوانبا توانمندسازی اساتيد کارگاه در فاطمه سوخک    سرکار خانم

 يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب آقای با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوانبا توانمندسازی اساتيد کارگاه در  زهرا سیفی   سرکار خانم

و  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش دانشکده های علوم پزشکي 

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   
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 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوانبا توانمندسازی اساتيد کارگاه در  زانلوصفورا ای   سرکار خانم

 يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب آقای با سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" عنوانبا توانمندسازی اساتيد کارگاه در  لیال زارع   سرکار خانم

و  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش دانشکده های علوم پزشکي 

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   
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 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

جناب با سخنراني   "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش" عنوانبا توانمندسازی اساتيد کارگاه در  مریم صدیق   سرکار خانم

 يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   

 2044/ص/054/54/9 شماره:

 21/45/2044تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          
گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      الر و گراش یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش

 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

ب جنابا سخنراني  "، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ایاخالق در آموزش"عنوانبا توانمندسازی اساتيد کارگاه در طیبه حسین پور   سرکار خانم

 يعلوم پزشک دانشگاه يمشترک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک صورتبه  ،  12/40/2044  خيدر تار آقای دکتر مهدی محسن زاده

 شرکت نـموده اند. ساعت 1به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر و گراش و دانشکده های علوم پزشکي  جهرم

             

                                           

 

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

                                                                      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی الر ستان              ی جهرم                         مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   
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