
 

 

 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:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

یمارستان های اعتبار بخشی ملی ب"در کارگاه   مائده پور حسین علمداریسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

 27اعت در تاریخ س 3دت به م های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی که توسط  "ایران

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400ماه  اردیبهشت
 

 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:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ی ایراناعتبار بخشی ملی بیمارستان ها"در کارگاه   شیالن عزیزیسرکار خانم جناب آقای / شود یبدین وسیله گواهی م  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 لیمانیمحسن س   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  نانم ستان س ی امان دانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

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

  
 شماره:

 تاریخ:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "یرانی ااعتبار بخشی ملی بیمارستان ها"در کارگاه   مهسا مطبوعیسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 تهای رپستاری رئيس مرکز تحقیقات مراقب  



 

 

 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 سمنانس مانی اردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

 "تان های ایراناعتبار بخشی ملی بیمارس"در کارگاه   الهام شهیدی دلشادسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27خ ساعت در تاری 3به مدت  اری ،های پرستکز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی که توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 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:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ن های ایراناعتبار بخشی ملی بیمارستا"در کارگاه   زهرا عبادی نژادسرکار خانم جناب آقای / شود له گواهی میبدین وسی  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 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  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  انتان سمناس  انیردمدانش
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

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

  
 شماره:

 تاریخ:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ی ایرانبیمارستان هااعتبار بخشی ملی "در کارگاه   صفورا یغماییسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی ز تحقیقات مراقبتهای رپستاررئيس مرک  



 

 

 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:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ای ایراناعتبار بخشی ملی بیمارستان ه"در کارگاه   پروین دالوریسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 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:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

 "ای ایرانهاعتبار بخشی ملی بیمارستان "در کارگاه   صغری گلی روشنسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27اریخ تساعت در  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی که توسط 

 گردید، شرکت نموده است. برگزار 1400
 

 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  شتی و رددانش  انتان سمناس  مانیزپشکی و خدمات بهدا
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

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

  
 شماره:

 تاریخ:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ی ایراناعتبار بخشی ملی بیمارستان ها"ارگاه در ک  لیال رادرزمسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 محمدرضا عسگریدکتر  

 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 شت زپشکی و خدمات بهدعلوم دانش  تان سمنانمانی اس ردی و ا

  
 شماره:

 تاریخ:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ی ایراناعتبار بخشی ملی بیمارستان ها"در کارگاه   الناز طالبیسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتاری مربا همکادانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 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:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ای ایراناعتبار بخشی ملی بیمارستان ه"در کارگاه   سارا امانیانسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 رگزار گردید، شرکت نموده است.ب 1400
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 سمه تعالیب                                              
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

گاه  شتی و رددانش  انتان سمناس  مانیعلوم زپشکی و خدمات بهدا
 

 

 
 ری مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستا

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

  
 شماره:

 تاریخ:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "ایران اعتبار بخشی ملی بیمارستان های"ر کارگاه د  اشرفی ازهرسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27یخ ساعت در تار 3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتابا همکاری مردانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 تر محمدرضا عسگریدک  

 ی رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستار 



 

 

 بسمه تعالی                                             
 

 

 دانشکده رپستاری و مامایی

شتی و ردمانی استان سمنان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش
 

 

 
 مرکزتحقیقات مراقبت اهی رپستاری 

شتی و ردمانی استان سمنانگاه علومدانش   زپشکی و خدمات بهدا

  
 شماره:

 تاریخ:

22053/16/1400 

26/10/1400 
 

          

که  "اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران"در کارگاه  سجاد یاراحمدیسرکار خانم جناب آقای / شود بدین وسیله گواهی می  

ماه  اردیبهشت 27ساعت در تاریخ  3به مدت  های پرستاری ،کز تحقیقات مراقبتاهمکاری مربا دانشکده پرستاری و مامایی توسط 

 برگزار گردید، شرکت نموده است. 1400
 

 محسن سلیمانی  دکتر

  رئيس دانشکده رپستاری و مامایی

 دکتر محمدرضا عسگری 

 رئيس مرکز تحقیقات مراقبتهای رپستاری  



 

 


