
 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 سید علی حسینیدکتر     جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشی و امتیاز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 دکتر مهدی عسگری    جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهای نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 حامد دالم    جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 رحیم پور رزاقدکتر     جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشي و امتیاز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقیقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 عبدالرسول رحمانیدکتر     جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشی و امتياز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 علی محمد پروینیان نسبدکتر     جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشی و امتیاز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 محمد رضا زارعدکتر     جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 اسماعیل کاوی    جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهای نوآورانه آموزشي و امتیاز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقیقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 دکتر مقداد عبداله پور علی تپه    جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشی و امتياز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 صفورا ایزانلو    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 راضیه رحمتی    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشی و امتیاز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 سارا مقدم    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 فاطمه سوخک    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 مریم رنجبر زاهدانیدکتر     سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشی و امتياز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 زهرا سیفی    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشی و امتیاز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 مریم صدیق    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 دکتر راضیه ذوالقدر    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشي و امتیاز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقیقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 فاطمه سرویدکتر     سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعاليتهای نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 طیبه حسین پور    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشي و امتیاز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگي -آموزشي، تحقیقات و دانشجویي معاون                                                                                                                           شکي مطالعات و توسعه آموزش پزمدیر مرکز                                        
 

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 دکتر سمیه یوسایی    سرکار خانم

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشی و امتیاز دانش پژوهی  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

برگــزار  یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار دکتر محمد رفيع بذرافشانجناب آقای  و پورعاشور

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  گرديــده است،

             

                                           

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                              سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

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

  

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 دکتر محمد رفیع بذرافشان    جناب آقای

سرکار خانم دکتر مهکامه  سخنراني که با "فعالیتهاي نوآورانه آموزشي و امتیاز دانش پژوهي  " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

 شرکت ساعت 9به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تارعاشورپور 

 نـموده اند. 

             

 

 

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                                  

 فرهنگي -آموزشي، تحقیقات و دانشجویي معاون                                                                                              مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي                                                      

 

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 الرستان       یردمان  یو خدمات بهداشت  یدانشکده علوم زپشک                              

 (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشک                                                                     
 دوره توانمندسازی شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 مهکامه عاشورپوردکتر     خانم سرکار

 جناب آقای دکتر محمد  سخنراني که با "فعاليتهاي نوآورانه آموزشي و امتياز دانش پژوهي " عنوانبا  توانمندسازی اساتيدکارگاه در

  ساعت 9به مدت  برگــزار گرديــده است، یرحضوريبه صورت غالر دانشکده علوم پزشکي  در، 91/50/9055  خيدر تار رفيع بذرافشان

 نـموده اند. شرکت

             

 

 

 سرکار خانم دکتر کشتکاران                                                                                                                                                                       

 فرهنگي -آموزشي، تحقيقات و دانشجویي معاون

 

 9055/ص/055/05/1 شماره:

 50/50/9055تاريخ: 


