
کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

آبگینه هایرابدیان
مژگان سهیلی
مریم شیرازی

دکتر طیبه کریمی
اسرا ناصحی
سوره خاکی

دکتر شهین ساالروند
راضیه ده بزرگی

اعظم شریفی
دکتر پروانه خراسانی

مهسا سلیمانی
نرگس خیرالهی

فاطمه تقلیلی
مریم عسکری

معصوم عرب
دکتر شکوه ورعی

دکتر معصومه نمدیان
دکتر طاهره طوالبی

دکتر مریم اقبالی
سمیرا کیانپور

دکتر سهیال جعفری
الهام اصغری

مریم جدید میالنی
دکتر ماهرخ کشوری

دکتر فاطمه والی زاده
دکتر نسرین سلطانی مال یعقوبی

ریحانه امان الهی

۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۱/۱۱۰۵/د

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر بتول پورایوبی
شیرین بنی طبا

معصومه سادات موسوی
مریم کریمی
طوبی کریمی
زهرا گرجیان

فرزانه علیمحمدی
نسیم صادقی

زهرا شه کالهی
فاطمه مالکی

ستاره تاجداری
فرامرز کلهر

حبیب اله حسینی
سعید هاشمی
حسین فیضی

محمد زاهد رخدادی
مجتبی راد

دکتر سمیه حقیقت
سمیه بهادران

زهره باقری زاده
مهسا سلیمانی

دکتر پروانه اباذری
زهرا رخ زادی
لیال نیک روز



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم/ جناب آقای ................. در هشتمین سلسله 

نشست کارگـروه توسعه علـوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خـانم آبگینه هایـرابدیان در هشتـمین سلسله 

نشست کارگـروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خـانم دکتر مـژگان سهیـلی در هشتـمین 

سلسـله نشست کارگروه توسعه علـوم پرستـاری با 

عنـوان «تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در 

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی 

برگزار گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم مـریم شیـرازی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم دکتـر طیبه کریمـی در هشتـمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم اسـرا ناصحـی در هشتـمین سلسلـه 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم سـوره خاکی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم دکتر شهین ساالروند در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم راضیـه ده بـزرگی در هشتـمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خـانم اعظـم شریفی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم دکتر پروانه خراسانی در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خـانم مهسا سلیمـانی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
....

...



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خـانم نرگس خیرالهـی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم فاطمـه تقلیـلی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم مـریم عسکـری در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم معصـومه عـرب در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم دکتـر شکـوه ورعی در هشتـمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم دکتر معصومه نمدیان در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم دکتـرطاهره طوالبی در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم دکتـر مریم اقبالی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم سمیـرا کیانپـور در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم دکتر سهیال جعفری در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم الهـام اصغـری در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم دکتر مریم جدید میالنی در هشتمین 

سلسله نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با 

عنـوان «تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در 

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی 

برگزار گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم دکتر ماهرخ کشوری در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم دکتر فاطمه والی زاده در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم دکتر نسرین سلطـانی مـال یعقوبی در 

هشتمین سلسله نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری با 

عنوان «تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در 

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی 

برگزار گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم ریحانه امـان الهی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم دکتر بتول پورایوبی در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم شیـرین بنی طبـا در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سرکار خانم معصومه سادات موسوی در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم مـریم کـریمی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم طوبی کریمـی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم زهـرا گرجیـان در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم فـرزانه علیمحمـدی در هشتمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم نسیم صادقی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم زهـرا شه کـالهی در هشتـمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، به عنوان سخنران شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم فاطمـه مالکی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، به عنوان سخنران شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم ستـاره تاجداری در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، به عنوان سخنران شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 جنـاب آقـای فـرامرز کلهـر در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 جنـاب آقای حبیب الـه حسینی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 جنـاب آقای سعیـد هاشمی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 جنـاب آقـای حسین فیضـی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

جنـاب آقای محمدزاهد رخدادی در هشتـمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 جنـاب آقـای مجتبـی راد در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم سمیه حقیقت در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم سمیه بهـادران در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم زهره باقـری زاده در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم مهسـا سلیمـانی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم دکتـر پروانه اباذری در هشتـمین سلسله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم زهـرا رخزادی در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....



کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه۷ آمایشی کشور

 (دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، شهید صدوقی یزد و کاشان)

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره : 
تاریخ :

پیوست : 

          

بدینوسیله گواهی میشود:

 سـرکار خانم لیـال نیک روز در هشتـمین سلسـله 

نشست کارگروه توسعـه علوم پرستـاری با عنـوان 

«تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی» که در تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۳۰ به مدت ۳ ساعت به صورت مجازی برگزار 

گردید، شرکت نمودهاند.

...
...

....


