
 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    هاشمی فاطمه    سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    عارفه بشارت نژاد    سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    فاطمه اموی میالن    سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    الهام نوی پور    سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    شقایق درفشان    سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    زهرا حیدری    سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    میریندی بابا     سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    عارفه دلجو    سرکار خانم

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    علی مختاری    جناب آقای

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    رمضا  صیرض الغ    جناب آقای

  سخنراني که با "  رمج ز ترافزوده و واقع تربض واقع یبه روز آرموزش رمبتن  ه   و تکنولوژ  س ز هرشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سضک ر خ صم دکتض کشتک ران                                                                                                                                                              سضک ر خ صم دکتض ع شور پور                                                     

 فضهنگی -آرموزشی، تحقرق ت و داصشجویی رمع ون                                                                                                                           شکی رمط لع ت و توسعه آرموزش پزرمدیض رمضکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    سعید بایرام پور    جناب آقای

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    حسین افشاری    جناب آقای

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    سید امیر رضا ساقی    جناب آقای

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 کارگاه های دانشجویي شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

    سینا سبحانیان    جناب آقای

  سخنراني که با " یمجاز تیافزوده و واقع تیبر واقع یبه روز آموزش مبتن یها یو تکنولوژ یساز هیشب " عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

  ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در ، 50/50/0055  خيدر تار سرکار خانم مقدم

 شرکت نـموده اند.

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           شکی مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 0055/ص/007/05/9 شماره:

 07/50/0055تاريخ: 


