
 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه    زینب رشیدیدکتر جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییو فناوری دانشگاه با همکاری که توسط معاونت تحقیقات  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 تهای رپستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقب  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر علیرضا دهدشتی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که توس " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس م  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر رقیه ساجدی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیقو  ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 عسگری دکتر محمدرضا

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر حسام الدین عسکری مجدآبادی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مامایی

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و  فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر مریم خسروی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعا   ون تحقیقات  و فناوری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  شگاهعضو محترم هیات علمی دان دکتر شیرین خادمی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 وزی کوخاییرپ  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  هیات علمی دانشگاهعضو محترم  دکتر نسیم صیدی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 ت.برگزار گردید، شرکت نموده اس 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه ی   دکتر مرضیه مرادجناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 ، شرکت نموده است.برگزار گردید 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر زهرا  احمدی زاده   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399اه بهمن م 30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر راهب قربانی   ب آقای / سرکار خانم جنابدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 تاریخدر 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر فاطمه پاک نظر   جناب آقای / سرکار خانم واهی می شود بدین وسیله گ  

ساعت  2به مدت ، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر مهری انصاری نیاکی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت ده پرستاری و ماماییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشککه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر فخرالدین تقدسی نژاد   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت قبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمرکز تحقیقات مراکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر الهه آشوری قزوینی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هم " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 تعالیبسمه 

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه  یریچافج یقیصد هیآسدکتر جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری که توسط معاونت تحقیقات و  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ای رپستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبته 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر راهب قربانی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که توسط مع " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر علی اصغر قدس   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 سگریدکتر محمدرضا ع 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

روش  - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر اکبر بابائی حیدرآبادی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

، به مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیتحل

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر نیره رئیس دانا   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

محتوا  لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  گاهعضو محترم هیات علمی دانش دکتر محسن سلیمانی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت  2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییاستقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 در تاریخ

 

 وزی کوخاییرپ  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

  

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه دکتر محمد رضا عسگری   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 ت نموده است.برگزار گردید، شرک 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه حسن بابا محمدی   دکتر جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه  مولود رادفر   سرکار خانم  /جناب آقای بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 ت نموده است.گردید، شرک

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه را یغمایی  صفو  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  کترد

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "گاه در کارپروین دالوری    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - امحتو لیتحل "در کارگاه سیما پورتیمور    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات     و فناوری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییوا استقرامحت لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه فرزانه غالمی    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه سجاد یاراحمدی    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  30 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
  

 سگریدکتر محمدرضا ع 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه مائده پورحسین    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مع

 برگزار گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه لیال رادرزم    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییوری دانشگاه با همکاری تحقیقات و فنا

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رپستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه مهسا مطبوعی    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییاری تحقیقات و فناوری دانشگاه با همک

 گردید، شرکت نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 عالیبسمه ت

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه گلی روشن    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت بت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمرکز تحقیقات مراقتحقیقات 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه طیبه علی آبادی    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت و دانشکده پرستاری و ماماییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری معاونت 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 اریخ:ت 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه مهدیه آرین    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مامایی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری وتحقیقات 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه زهرا اشرفی    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 اعت در تاریخس 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه سعدا میهن دوست    جناب آقای / سرکار خانم وسیله گواهی می شود  بدین  

 1399بهمن ماه  30 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه نیره آقایی    جناب آقای / سرکار خانم شود  بدین وسیله گواهی می  

زار برگ 1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات 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/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه سارا امانیان    ار خانم جناب آقای / سرکبدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  30 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری 

 وده است.گردید، شرکت نم

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - محتوا لیتحل "در کارگاه   زهرا عبادی نژاد  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  30 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.

 

 زی کوخاییرپو  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23287 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط  " یاسیو ق ییمحتوا استقرا لیروش تحل - توامح لیتحل "در کارگاه   دکتر عزیز شمسی  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 1399بهمن ماه  30 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  



 

 

 


