
 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 لیحه حاجیانيمدکتر          خانمسرکار جناب آقای /                       
 :اساتید با عنوان کارگاه آموزشی توانمندسازیدر               

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استبه صورت غیرحضوری ساعت  31به مدت   11ماهشهریور لغایت  11ماه خردادازپزشکی و توسعه آموزش  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است.این دوره معادل یک  اند.نموده

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  

 

 

 ی غیرحضوریی غیرحضوریدوره کوتاه مدت آموزش پزشکدوره کوتاه مدت آموزش پزشکاولین اولین 

 

  /آ/د 9115 : شماره
  95/11/55 :ریختا

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 بهداشتي و درماني جهرم  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 رسول اسالمي اکبردکتر             خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی               

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استه صورت غیرحضوری بساعت  31به مدت   11شهریور ماهلغایت  11خرداد ماهازپزشکی و توسعه آموزش  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است.این دوره معادل یک  اند.نموده

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  

 
 

 

 ی غیرحضوریی غیرحضوریدوره کوتاه مدت آموزش پزشکدوره کوتاه مدت آموزش پزشکاولین اولین 

 

  /آ/د 9115 :شماره 
  95/11/55 :تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 ه گواهی می گردد بدینوسیل                                 
 

 

 شكوفه آتش پوردکتر           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی               

                

 
 وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصوص اساتید جدید الورود که شیمعاونت آموز  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استبه صورت غیرحضوری ساعت  31به مدت   11شهریور ماهلغایت  11خرداد ماهازپزشکی و توسعه آموزش  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است.این دوره معادل یک  اند.نموده

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  

 

 

 ی غیرحضوریی غیرحضوریدوره کوتاه مدت آموزش پزشکدوره کوتاه مدت آموزش پزشکاولین اولین 

 

  /آ/د 9115 :شماره 
  95/11/55 :تاریخ

 
 

 



 

 

 باسمه تعالي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

    

 بدینوسیله گواهی می گردد                                  
 

 

 مفضل جهرمي میرزاعليکتر د           خانم جناب آقای /سرکار                        
 :اساتید با عنوان درکارگاه آموزشی توانمندسازی               

                

 
 ص اساتید جدید الورود کهوزارت بهداشت مبنی بر ضرورت گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مخصو معاونت آموزشی  51/51/19 /د مورخ4156/155به استناد نامه شماره 

 شرکت، در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار گردیده استبه صورت غیرحضوری ساعت  31به مدت   11شهریور ماهلغایت  11خرداد ماهازپزشکی و توسعه آموزش  توسط مرکز مطالعات

 امتیاز دانش پژوهی است.این دوره معادل یک  اند.نموده

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  

 
 

 

 ی غیرحضوریی غیرحضوریدوره کوتاه مدت آموزش پزشکدوره کوتاه مدت آموزش پزشکاولین اولین 

 

  /آ/د 9115 :شماره 
  95/11/55 :تاریخ

 
 

 



 

 


