
 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 ماره:ش

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

دانشکده سط که تو "ایمنی بیمار"در کارگاه   مائده پور حسین علمداریسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید،  1400ماه  تدیبهشار 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرپرستاری و مامایی 

 شرکت نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 مامایی دانشکده رپستاری و

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

رستاری و پدانشکده که توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  شیالن عزیزی انم سرکار خجناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 درضا عسگریدکتر محم 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علو شت زپشکی و خدمات بهدمدانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

رستاری و پدانشکده که توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  مهسا مطبوعی سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ردید، شرکت برگزار گ 1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  پرستاری ،های کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

شکده پرستاری دانکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه الهام شهیدی دلشاد سرکار خانم جناب آقای / شود وسیله گواهی میبدین   

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرو مامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

ری و کده پرستادانشکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  زهرا عبادی نژاد سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

پرستاری و  دانشکدهکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  صفورا یغمایی سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

گردید، شرکت برگزار  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

گاه علوم زپ شتی و رددانش  نانستان سم ی امان شکی و خدمات بهدا
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

پرستاری و  دانشکدهکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  پروین دالوری سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاررئيس  



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم  تان سمنانمانی اس ردی و شت هدا زپشکی و خدمات ب دانش

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

ه پرستاری و دانشکدکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  صغری گلی روشن سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3ت به مد های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

اری و دانشکده پرستکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  لیال رادرزم سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  ی و ماماییرئيس دانشکده رپستار

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ی اهی رپستارمرکزتحقیقات مراقبت 

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

رستاری و مامایی دانشکده پکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه الناز طالبی سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

 گردید، شرکت نموده است. برگزار 1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مر
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

رستاری و مامایی دانشکده پکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه  سارا امانیانسرکار خانم  جناب آقای/شود بدین وسیله گواهی می  

 گردید، شرکت نموده است. برگزار 1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مر
 

 محسن سلیمانی  تردک 

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و رد گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  نانستان سم ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

گاه علوم شت زپشکی و خدمات بهددانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

رستاری و انشکده پدکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه   اشرفیزهرا سرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 بسمه تعالی                                             
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و ردمان  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  ی استان سمناندانش
 

 

 
 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری 

گاه علوم شتی و ردمانی استان سمناندانش  زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

22054/16/1400 

26/10/1400 
 

          

انشکده پرستاری و دکه توسط  "ایمنی بیمار"در کارگاه   سجاد یاراحمدیسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

برگزار گردید، شرکت  1400ماه  اردیبهشت 29ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مرمامایی 

 نموده است.
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 


