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مرکز: «سامانه مرکزی آزمون ها و دوره های مجازی»

 فقط نمایش «منتشر شده» ها  فقط نمایش «منتشر نشده» ها

پیامکاربرIPتاریخ

ممنوندرمنکی، علی۱۴۰۰/۰۴/۱۳-۰۱:۲۸:۱۱5.210.113.163

رئیسی،۱۴۰۰/۰۴/۱۲-۲۳:۲۸:۲۹2.184.140.70
سیامک

عالی بودعبدالهی، آذر۱۴۰۰/۰۴/۱۲-۱۹:۰۲:۱۹89.219.248.196

پالسعیدی،۱۴۰۰/۰۴/۱۲-۱۸:۰۸:۰۱188.209.77.14
سیده

خورشید

بادرود فراوان وآرزوی سالمتی شماها من 1امتیاز بازآموزی کم دارم وقبول شدم
میشه لطفا ثبت بفرمایید ????

الیکائی،۱۴۰۰/۰۴/۱۲-۱۲:۴۵:۵۰113.203.117.74
نوشین

بسیار عالی، مفید و کاربردی. سپاس فراوان

فروهرخرزوقی،۱۴۰۰/۰۴/۱۱-۱۳:۴۰:۱۰130.255.203.217
فاطمه

بسیار عالی بود

پالسعیدی،۱۴۰۰/۰۴/۱۱-۱۲:۴۵:۱۶188.209.65.2
سیده

خورشید

بادرود فراوان وآرزوی سالمتی شماها ممنونم

با تشکر از استاد گرامی ممنونم از نحوه ارائه رسانه ای، همچنین فایل pdf عالی.جوادی، سارا۱۴۰۰/۰۴/۱۱-۱۱:۵۰:۱۹5.120.207.133
درود بر دانشگاه علوم پزشکی همیشه پیشرو، اصفهان!

صفوی،۱۴۰۰/۰۴/۱۱-۱۰:۰۵:۲۴89.199.51.214
سیدمهدی

نظر خاصی ندارم

عالیآخوندی، علی۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۲۳:۵۵:۵۸83.121.51.111

دوست۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۲۳:۲۴:۵۱80.250.204.221
محمدی، مریم

خوب

رئیسی،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۲۲:۴۵:۴۰5.22.114.116
شهرام

مفیدبود

تشکرصائبی، یداله۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۲۲:۲۶:۳۵5.22.101.231

عبدی فرد،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۹:۳۹:۵۱83.120.234.242
محمد

خوب وعالی

یوسفی،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۷:۰۶:۲۰37.254.28.247
محبوبه
سادات

با سالم لطفا بفرمایید برای دریافت certificate یا گواهی چگونه باید اقدام کرد و
چرا در پروفایل آموزش مداوم فقط امتیاز هست و گواهی صادر نمی شود؟

ممنون

گزارش ها: نظرات
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عالیتازیک، مختار۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۶:۳۱:۳۴151.246.129.129

نادری بلداجی،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۵:۳۳:۵۰130.255.219.53
یاور

خوب و آموزنده

کریم زاده۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۵:۲۱:۱۹151.242.218.253
نعیم، کورش

عالی. ممنون از استاد محترم

وفائی ریزی،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۵:۱۴:۲۲5.123.111.247
عاطفه

خوب

ذوالفقاری،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۵:۱۲:۵۵2.181.54.211
فاطمه

دوره خوبی بود

محققیان،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۴۸:۳۰37.255.83.152
مرضیه

ممنون از وبینار.موئثر بود

احسانی،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۲۵:۵۷51.79.102.3
محمد

بسيار عالي و كافي و با أزمون همخواني داشت

تحریری،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۱۶:۰۵86.57.40.202
ایمان

کنفرانس عالی و مفید بود فقط بنده از نحوه حضور و غیاب مطلع نشدم و
ندانستم ک کجا باید حضوری بزنم لطفا با تماس به بنده اطالع دهید، سپاس

09183121530

بسیار عالی بودمحبی، زینب۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۱۵:۵۷2.176.101.6

عبدالرضایی۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۱۲:۲۰5.22.103.57
دستجردی،

هاجر

کوتاه و مفید

وزیری، مژده۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۱۱:۱۹94.101.245.21

خوبوزیری، مژده۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۰۹:۰۵94.101.245.21

شریفی ،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۰۶:۳۷5.218.65.44
مریم

مفیدبود.صدا قطع میشد

عیان بد،۱۴۰۰/۰۴/۱۰-۱۴:۰۳:۵۹69.194.97.5
رامش

خسته نباشید متشکرم

ردیف ۱ تا ۲۹ از ۲۹
صفحه ۱ از ۱ 

سامانه مرکزی آزمون ها و دوره های مجازی

مرجع برگزاری دوره های آموزش مداوم پزشکی

اجراانتخاب

مرجع برگزاری دوره های آموزش مداوم پزشکی

تماس با پشتیبانی راهنما

۱
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