
 

 

 

 
 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 یهاداده در نسخه یاسهیمقا لیتحل  "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   الهه قدس دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که توسط معاون "یمختلف گراندد تئور

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 یقات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز تحق  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 یهاهداده در نسخ یاسهیمقا لیتحل  "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه منیر نوبهار   دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2ه مدت ب، مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "ید تئورمختلف گراند

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 ا عسگریدکتر محمدرض

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های نسخه ای داده درسهتحلیل مقای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   بنفشه منصوری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فناوری    دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهل مقایسهتحلی "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   رقیه ساجدی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه  اهعضو محترم هیات علمی دانشگ   فرین فاطمی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ای داده در مقایسه تحلیل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   مهری انصاری نیاکی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

، به و مامایی های پرستاری و دانشکده پرستاری مرکز تحقیقات مراقبتکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "های مختلف گراندد تئورینسخه

 ، شرکت نموده است.برگزار گردید 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهایسهتحلیل مق "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   مینا شایسته فر دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399ن ماه بهم 16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخههتحلیل مقایس "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   محدثه صفاری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   نصیر امانت دکتر  جناب آقای / سرکار خانم وسیله گواهی می شود  بدین  

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهایسهتحلیل مق "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   نیره رئیس دانا دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی وتاری و دانشکده پرستاری مرکز تحقیقات مراقبت های پرسکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ای داده در قایسهتحلیل م "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   معصومه نیشابوری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

، به و مامایی های پرستاری و دانشکده پرستاری ز تحقیقات مراقبتمرککه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "های مختلف گراندد تئورینسخه

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخههتحلیل مقایس "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   راضیه بندری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری انشگاه با همکاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری د "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ری رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستا 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ای داده در ل مقایسهتحلی "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   سید ضیاءالدین صفوی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

، به و مامایی های پرستاری و دانشکده پرستاری مرکز تحقیقات مراقبتط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که توس "های مختلف گراندد تئورینسخه

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس م  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهسهتحلیل مقای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   علی اصغر قدس دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "گراندد تئوری مختلف

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 محمدرضا عسگریدکتر 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های اده در نسخهای دسهتحلیل مقای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   محسن سلیمانی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و ف    ناوری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ای داده در یسهتحلیل مقا "اه در کارگ عضو محترم هیات علمی دانشگاه   محمدرضا عسگری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

، به و مامایی های پرستاری و دانشکده پرستاری مرکز تحقیقات مراقبتکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "های مختلف گراندد تئورینسخه

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2مدت 

 

 اییرپوزی کوخ  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ای داده در ایسهتحلیل مق "در کارگاه  ات علمی دانشگاهعضو محترم هی   حسن  بابامحمدی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

، به و مامایی های پرستاری و دانشکده پرستاری مرکز تحقیقات مراقبتکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "های مختلف گراندد تئورینسخه

 است.برگزار گردید، شرکت نموده  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخههتحلیل مقایس "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   غفوریزینب ف دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 ر گردید، شرکت نموده است.برگزا 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخههتحلیل مقایس "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   راهب قربانی دکتر  ر خانم جناب آقای / سرکابدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ای داده در مقایسه تحلیل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   حمیدرضا ناصحی نیا دکتر  جناب آقای / سرکار خانم شود بدین وسیله گواهی می   

به  ،و مامایی های پرستاری و دانشکده پرستاری مرکز تحقیقات مراقبتکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "های مختلف گراندد تئورینسخه

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ای تحلیل مقایسه " در کارگاه عضو محترم هیات علمی دانشگاه   حسام الدین عسکری مجدآبادی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

پرستاری و  رستاری و دانشکدهمراقبت های پ مرکز تحقیقاتکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "های مختلف گراندد تئوریداده در نسخه

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مامایی

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99 / 16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهیسهتحلیل مقا "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   فاطمه پاک نظر دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی وز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری مرککه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   زهرا زمانی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری دانشگاه با همکاری  که توسط معاونت تحقیقات و فناوری "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 تاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپس  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخههتحلیل مقایس "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   مژگان خادمی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری ونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که توسط معا "مختلف گراندد تئوری

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 حقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز ت  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

های ای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   مژگان اسدی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ت ساع 2به مدت  ،مامایی ومرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "تئوری مختلف گراندد

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 عسگری دکتر محمدرضا

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

در ای داده قایسهتحلیل م "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   ابوالفضل تهیدست دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

، به و مامایی های پرستاری و دانشکده پرستاری مرکز تحقیقات مراقبتکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  "های مختلف گراندد تئورینسخه

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2مدت 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و فناور   ی دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

وسط تکه  "لف گراندد تئوریهای مختای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    زهرا اشرفی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ریخساعت در تا 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 ر محمدرضا عسگریدکت 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  "یهای مختلف گراندد تئورای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    الناز طالبی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید،  1399همن ماه ب 16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 یدکتر محمدرضا عسگر 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    فرزانه غالمی مطلق جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  16 ر تاریخدساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری تو

 برگزار گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    صغری گلی روشن جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ریخساعت در تا 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری معاونت تح

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 مراقبتهای رپستاری  رئیس مرکز تحقیقات 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    مائده پورحسین جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ریخساعت در تا 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییری دانشگاه با همکاری معاونت تحقیقات و فناو

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپ 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    مهدیه آرین جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید،  1399همن ماه ب 16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمکاری تحقیقات و فناوری دانشگاه با ه

 شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 تعالی بسمه

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    مهسا مطبوعی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ریخساعت در تا 2، به مدت یقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمرکز تحقمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 اره:شم  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    نیره آقایی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید،  1399همن ماه ب 16 ساعت در تاریخ 2، به مدت پرستاری و دانشکده پرستاری و مامایی مرکز تحقیقات مراقبت هایتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "کارگاه در    پروین دالوری جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ریخساعت در تا 2، به مدت نشکده پرستاری و ماماییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دامعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 :تاریخ 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    صفورا یغمایی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ریخساعت در تا 2، به مدت و مامایی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاریمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    سارا امانیان جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید،  1399همن ماه ب 16 ساعت در تاریخ 2مدت  ، بهمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه   شیالن عزیزی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ریختاساعت در  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    سیما پورتیمور جناب آقای / سرکار خانم واهی می شود بدین وسیله گ  

برگزار  1399ن ماه بهم 16 ریخساعت در تا 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه سجاد یاراحمدی    جناب آقای / سرکار خانم  بدین وسیله گواهی می شود  

 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 برگزار گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه  لیال رادرزم    سرکار خانم  جناب آقای /بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 شرکت نموده است. برگزار گردید،

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه  آبادی    یبه علیط جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتوسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 است. برگزار گردید، شرکت نموده 1399

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه    دوست سعدا میهن جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتوسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "رگاه در کا    مولود رادفر جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 برگزار گردید، شرکت نموده است.

 

 وخاییرپوزی ک   دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهتحلیل مقایسه "در کارگاه الهام شهیدی دلشاد    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتوسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23286 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که  "های مختلف گراندد تئوریای داده در نسخهسهتحلیل مقای "در کارگاه دکتر عزیز شمسی    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتوسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیق   ات  و فناوری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 


