
 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 

 پدرام احمدی خواه    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد احمدی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 حمیدرضا ارجمند    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مریم ارجی    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مجتبی افراسیابی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 کیمیا الماسی    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد امین امیدوار    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 عرفان ایجادی   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 آموزگار   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مرضیه باقریان    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 جاوید    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 جعفریمهدی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 جمال حسن پور    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

  حمید رضا حسین پور   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 آیناز حسینی    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد رضا خوانچه زر    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 امیر حسین خوشبخت   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 دوست فاطمه    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 علیرضا دهقانیان   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 علیرضا راسخ    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 کیانوش رحیمی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد حسین رهگشای    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 نگین رئیسی    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 امید زرشناس   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 علیرضا شاهدی   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 

Type text here



 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 

  عرفان شریفی مفرد   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مهدی شعیبی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

  رضا شمشادی محمد   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 پوریا شمشیری    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 صادقی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 صفاری آزادمحمد حسین     جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 حامد صفری    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 
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 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مرصاد صوفی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 طبری    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 عالیان    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مهین عسکری    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد جواد علی دادی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 یمحمد فرامرز    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 قربانیعلی     جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 عرفان قلندری    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 عباس قنبرنژاد   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 ابوالفضل کاظمی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد رضا کاظمی   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد مهدی کاظمی   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 آرش کریمی   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

  کریمی محمد   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مهرسا کریمی    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 ضا کشاورزیانر   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 وحید محمدی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد مرادی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 ماریا مشرف زادی    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 ندا معبودیان    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مقانلوفاطمه     سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 محمد موسوی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 مهدی پور قدیمی   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 مهشید میرفردی    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 رامین نادری    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد مهدی نجارپوریان    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 ه نجاریفاطم    سرکار خانم

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 محمد مهدی نجاری   جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 امیر رضا نجمی    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 آرین نظری    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 

 بهروز نوری    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     

 فرهنگی -آموزشی، تحقیقات و دانشجویی معاون                                                                                                                           مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز                                        
 

  

 1401/ص/101/00/9 شماره:

 01/01/1401تاريخ: 



 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 نیکوکار    جناب آقای

دانشکده  در، 21/02/1401  خيدر تارسيده زهرا آيت اللهي دکتر سرکار خانم سخنراني  که با  "فارماکولوژی  "  عنوانبا  دانشجوييکارگاه در

 شرکت نـموده اند. ساعت 2به مدت  برگــزار گرديــده است، یحضوربه صورت  ستانالرعلوم پزشکي 

             

                                           

 

 عبداللهیسرکار خانم دکتر                                                                                                                                                               سرکار خانم دکتر عاشور پور                                                     
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