
 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياصحاب  عاطفه سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یباقر بهارد یجناب آاق

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياحسان  افطمه سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يمان ی سل  محسن یجناب آاق

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  نوبهار ری من  سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یاسد مژگان سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  خوشدل رضای عل  یجناب آاق

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ینظر می مر سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زربخش سام یجناب آاق

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یساجد هی رق  سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی فغفور نبی ز رکار خانمس 

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمجد آباد یعسکر  ني الد حسام یجناب آاق

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيشفائ  منصوره سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ياک ين  ی انصار یمهر سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  رشجاعی م  سادات نای م  سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  ی صفار محدهث سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یمظاهر مژگان سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  داان سی رئ  رهی ن  سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  یموحد فخر يعل  یجناب آاق

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  زاده يفتاح  دا يل  سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  يبخشائ  اانيک  سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  اثبت یدزیا دهيفر سرکار خانم

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 



 

                                                                                        

 

                                                                                                            

      13208/3/1400شماره نامه :                                                                                                                                             

 3/7/1400                 تاریخ :                                                                                                                                            

 

 هب اين وسيله گواهي مي گردد؛

  انيکسائ  ديسع  ديس  یجناب آاق

گاهي /رد بخش اهی بستری  )آموزش1  آشنایي با اصول آموزش بالیني»  رد کارگاه گاهي / گزارش صبح از مجموهع دوره  «(ردمان

گاه هب مدت  اهی توانمندسازی اعضای هیئت علمي که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکي  ساعت بصورت مجازی  2دانش

 اند. داشته ربگزار گرديد، حضور 1400شهریورماه  3رد 

 


