
 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  صفورا ایزانلو   سرکار خانم

ارزیابي درمحيط واقعي با استفاده از ارزیابي توانمندي دانشجویان در محيط شبيه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزیابي همتا )ميني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  نرجس آب شرشری   سرکار خانم

ارزيابي درمحيط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندی دانشجويان در محيط شبيه سازی شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون های آسكي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )ميني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  محمد رفیع بذرافشاندکتر    جناب آقای

ارزيابي درمحیط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندي دانشجويان در محیط شبیه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )میني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  علی محمد پروینیان نسبدکتر    جناب آقای

ارزیابی درمحیط واقعی با استفاده از ارزیابی توانمندي دانشجویان در محیط شبیه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكی/ آزمون داپس/ ارزیابی همتا )مینی پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی الر ستان                                                                                   ی جهرم                         موزش پزشكی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  طیبه حسین پور   سرکار خانم

ارزيابي درمحیط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندي دانشجويان در محیط شبیه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )میني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  سید علی حسینی   جناب آقای

ارزيابی درمحیط واقعی با استفاده از ارزيابی توانمندي دانشجويان در محیط شبیه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكی/ آزمون داپس/ ارزيابی همتا )مینی پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی الر ستان                                                                                   ی جهرم                         موزش پزشكی گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  دکتر راضیه ذوالقدر   سرکار خانم

ارزيابي درمحیط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندي دانشجويان در محیط شبیه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )میني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  رنجبر زاهدانیدکتر مریم    سرکار خانم

ارزیابی درمحيط واقعی با استفاده از ارزیابی توانمندي دانشجویان در محيط شبيه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكی/ آزمون داپس/ ارزیابی همتا )مينی پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی الر ستان                                                                                   ی جهرم                         موزش پزشكی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  محمد رضا زارعدکتر    جناب آقای

ارزيابي درمحيط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندي دانشجويان در محيط شبيه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )ميني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  زهرا سیفی   سرکار خانم

ارزيابی درمحیط واقعی با استفاده از ارزيابی توانمندي دانشجويان در محیط شبیه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكی/ آزمون داپس/ ارزيابی همتا )مینی پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی الر ستان                                                                                   ی جهرم                         موزش پزشكی گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  مریم صدیق   سرکار خانم

ارزیابي درمحيط واقعي با استفاده از ارزیابي توانمندي دانشجویان در محيط شبيه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزیابي همتا )ميني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  داد عبداله پور علی تپهدکتر مق   جناب آقای

ارزيابی درمحيط واقعی با استفاده از ارزيابی توانمندي دانشجويان در محيط شبيه سازي شده و  " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكی/ آزمون داپس/ ارزيابی همتا )مينی پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی الر ستان                                                                                   ی جهرم                         موزش پزشكی گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  زهره فرامرزیان   سرکار خانم

ارزیابي درمحيط واقعي با استفاده از ارزیابي توانمندي دانشجویان در محيط شبيه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزیابي همتا )ميني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  مهکامه عاشورپوردکتر   سرکار خانم

سازي شده و ارزيابي درمحيط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندي دانشجويان در محيط شبيه  " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسکي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )ميني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 

             
                                           

 

    سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                                                                                                                                           جناب آقاي روهنده                                                                             

      ي جهرم                         مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک                                                دير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي گراش                                   م                                        

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  حیدر محمدیدکتر    جناب آقای

ارزيابي درمحیط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندی دانشجويان در محیط شبیه سازی شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون های آسكي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )میني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  سارا مقدم   سرکار خانم

ارزيابي درمحيط واقعي با استفاده از ارزيابي توانمندي دانشجويان در محيط شبيه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكي/ آزمون داپس/ ارزيابي همتا )ميني پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

 سرکار خانم دکتر عاشور پور   سرکار خانم دکتر نجفي پور                                                                        جناب آقاي روهنده                                                                                                               

 مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي الر ستان                                                                                   ي جهرم                         موزش پزشكي گراش                                     مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدير مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

گاه علوم زپشكی و خدمات بهداشتی و                                                                                      گراش و ستان الر یعلوم زپشك  یردمانی  جهرم و دانشکده اهدانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  سمیه یوساییدکتر    سرکار خانم

ارزیابی درمحیط واقعی با استفاده از ارزیابی توانمندي دانشجویان در محیط شبیه سازي شده و   " با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

 مشترک توسط صورتبه  صديقه نجفي پورسرکار خانم دکتر  با سخنراني که "آزمون هاي آسكی/ آزمون داپس/ ارزیابی همتا )مینی پات(

به  11/08/1000 خيو گراش در تار ستانالرو دانشکده های علوم پزشکي  جهرم يعلوم پزشک دانشگاه يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 برگــزار گرديــده است، شرکت نـموده اند. یرحضوريصورت غ و به ساعت 2مدت 
             

 

 

 

                                           

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

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی الر ستان                                                                                   ی جهرم                         موزش پزشكی گراش                                     مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكمدیر مرکز مطالعات و توسعه آ   

 

 1000/ص/818/00/9 شماره:

 10/08/1000تاريخ: 


