
 

 

 

 
 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   الهه قدس دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری که توسط معاونت تحقیقات و  " کیفی

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ای رپستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبته 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 مطالعات در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه منیر نوبهار   دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 16 در تاریخ ساعت 2دت ، به ممرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییتحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که توسط معاونت  " کیفی

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز تحقیق 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   بنفشه منصوری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که تو " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئیس  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده لیلتح رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   رقیه ساجدی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 یدکتر محمدرضا عسگر 

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده لیلتح رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   فرین فاطمی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی عاتمطال

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 رضا عسگریدکتر محمد

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

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

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

  گاهمعاون تحقیقات  و فناوری دانش 

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل یردهارویک "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   مینا شایسته فر دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "اه در کارگ عضو محترم هیات علمی دانشگاه   محدثه صفاری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون ت  حقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 مطالعات در هاداده لیلتح رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   نصیر امانت دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 16 ت در تاریخساع 2دت ، به ممرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل یرویکردها "در کارگاه  علمی دانشگاهعضو محترم هیات    نیره رئیس دانا دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل ایرویکرده "در کارگاه  و محترم هیات علمی دانشگاهعض   معصومه نیشابوری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

 ست.برگزار گردید، شرکت نموده ا 1399بهمن ماه  16 تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   ندریراضیه ب دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

 ت نموده است.برگزار گردید، شرک 1399بهمن ماه  16 تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل ردهایرویک "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   سید ضیاءالدین صفوی  دکتر جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

 رگزار گردید، شرکت نموده است.ب 1399بهمن ماه  16 تاریخ

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   علی اصغر قدس دکتر  سرکار خانم جناب آقای / بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   محسن سلیمانی دکتر  اب آقای / سرکار خانم جنبدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه  16 ختاری

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   محمدرضا عسگری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم می شود  بدین وسیله گواهی  

اعت در س 2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل یرویکردها "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   حسن  بابامحمدی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم وسیله گواهی می شود بدین   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   زینب فغفوری دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مدییو ماما مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاریکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   راهب قربانی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییه پرستاری و ماممرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکدکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12 / 2 تاریخ: 

          

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

ساعت در  2ت ، به مداییرستاری و دانشکده پرستاری و ماممرکز تحقیقات مراقبت های پکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99 / 16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

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

 2، به مدت یرستاری و مامایپکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده مرکه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری  " کیفی مطالعات در هاداده

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   فاطمه پاک نظر دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماما همکاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ب " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 سمه تعالیب

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 مطالعات در هاداده لیلتح رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   زهرا زمانی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

 16 ت در تاریخساع 2دت ، به ممرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییانشگاه با همکاری که توسط معاونت تحقیقات و فناوری د " کیفی

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1399بهمن ماه 

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ری رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستا 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   مژگان خادمی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامفناوری دانشگاه با همکاری  که توسط معاونت تحقیقات و " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 های رپستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبت  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده لیلتح رویکردهای "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   مژگان اسدی دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2ت ، به مداییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که توسط معاونت ت " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ت مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز تحقیقا 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 در هاداده تحلیل ایرویکرده "در کارگاه  عضو محترم هیات علمی دانشگاه   ابوالفضل تهیدست دکتر  جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

ساعت در  2 ، به مدتاییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامتوسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری که  " کیفی مطالعات

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

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 س مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری رئی  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

توسط معاونت تحقیقات و  که " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    زهرا اشرفی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییری دانشگاه با همکاری فناو

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 ستاری رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپ 

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ه توسط معاونت تحقیقات و ک " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    الناز طالبی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامایی مرکزفناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " فیکی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    فرزانه غالمی مطلق 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/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    صغری گلی روشن جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید،  1399همن ماه ب 16 ساعت در تاریخ 2، به مدت اری و ماماییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستتحقیقات 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/  23285 شماره:  

 1399 / 12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت تحقیقات  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    مائده پورحسین جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

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

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

توسط معاونت تحقیقات و  که " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    مهدیه آرین جناب آقای / سرکار خانم وسیله گواهی می شود  بدین  

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ه توسط معاونت تحقیقات و ک " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    مهسا مطبوعی قای / سرکار خانم جناب آبدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری 

 موده است.ن

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

توسط معاونت تحقیقات و  که " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    ایینیره آق جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 وخاییرپوزی ک   دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ه توسط معاونت تحقیقات ک " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل هایرویکرد "در کارگاه    پروین دالوری جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

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

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاهمعاون تحقیقات  و ف    ناوری دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ه توسط معاونت تحقیقات و ک " کیفی لعاتمطا در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    صفورا یغمایی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 درضا عسگریدکتر محم

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

نت تحقیقات و ه توسط معاوک " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    سارا امانیان جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 قیقات مراقبتهای رپستاری رئیس مرکز تح  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

ه توسط معاونت تحقیقات و ک " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    شیالن عزیزی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییاه با همکاری فناوری دانشگ

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

 وکه توسط معاونت تحقیقات  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه    سیما پورتیمور جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت ات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییمرکز تحقیقفناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 ره:شما  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه  سجاد یاراحمدی    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت و دانشکده پرستاری و مامایی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاریتحقیقات 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/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت تحقیقات  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه  لیال رادرزم    جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت اییمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامو فناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه  آبادی    طیبه علی جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 تاریخساعت در  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/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه     سعدا میهن دوست جناب آقای / سرکار خانم گواهی می شود  بدین وسیله  

برگزار  1399بهمن ماه  16 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/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت تحقیقات  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه     مولود رادفر ای / سرکار خانم جناب آقبدین وسیله گواهی می شود   

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

 موده است.ن

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  

 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه  هام شهیدی دلشاد    ال   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 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/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت  " کیفی مطالعات در هاداده تحلیل رویکردهای "در کارگاه   دکتر عزیز شمسی     جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار  1399بهمن ماه  16 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.

 

 یرپوزی کوخای   دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری دانش
  

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 99/  16/  23285 شماره:  

 1399/  12/  2 تاریخ: 

          

که توسط معاونت تحقیقات و  " کیفی مطالعات در هاداده حلیلت رویکردهای "در کارگاه الناز طالبی   جناب آقای / سرکار خانم بدین وسیله گواهی می شود   

برگزار گردید، شرکت  1399بهمن ماه  16 ساعت در تاریخ 2، به مدت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و ماماییفناوری دانشگاه با همکاری 

 نموده است.

 

 رپوزی کوخایی  دکتر

گاه معاون تحقیقات  و فناوری    دانش

 دکتر محمدرضا عسگری

 رئیس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 


