
 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 

  کاظم اکبری   جناب آقای

توسط  مشترک صورتبه  دکتر معصومه رحيميسرکار خانم  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  نرجس آب شرشری   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 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

توسط  مشترک صورتبه  دکتر معصومه رحيميسرکار خانم  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 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

توسط  مشترک صورتبه  دکتر معصومه رحيميسرکار خانم  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  طیبه حسین پور   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 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 سید علی حسینی   جناب آقای

توسط  مشترک صورتبه  دکتر معصومه رحيميسرکار خانم  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 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 

  حامد دالم   جناب آقای

توسط  مشترک صورتبه  دکتر معصومه رحيميسرکار خانم  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  قدرلدکتر راضیه ذوا   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 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 

  عبدالرسول رحمانیدکتر    جناب آقای

توسط  مشترک صورتبه  دکتر معصومه رحيميسرکار خانم  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  راضیه رحمتی   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  مریم رنجبر زاهدانیدکتر    سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  فاطمه سرویدکتر    سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  فاطمه سوخک   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  زهرا سیفی   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  مهکامه عاشورپوردکتر    سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 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 

 اد عبداله پور علی تپهمقددکتر    جناب آقای

توسط  مشترک صورتبه  دکتر معصومه رحيميسرکار خانم  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  زهره فرامرزیان   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 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 اه دانش
 توانمندسازیدوره  شرکت درگواهي                                

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

 حیدر محمدیدکتر    جناب آقای

توسط  مشترک صورتبه  سرکار خانم دکتر معصومه رحيمي با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  سارا مقدم   سرکار خانم

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 



 تعالی سمهب  
 وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشكی                                          

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

 

 بدين وسيله گواهي مي شود 

  نظام الدین منگلی زادهدکتر    جناب آقای

توسط  مشترک صورتبه  معصومه رحيميسرکار خانم دکتر  با سخنراني که  " دهبر شوا یآموزش مبتن "  با عنوانتوانمندسازی اساتيد کارگاه در

به مدت  41/41/4111 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 2

             
                                           

 

 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   

 

 4111/ص/4101/01/9 شماره:

 24/41/4111تاريخ: 


