
 

مراقبتهای ادغام  "وبلنر       2730174621مهی  اد ب    سیلد  رکیار موسیو خرنم سیکار    شیو می گواهی  بدینوسیله 

    سیرت،  2 مدت ب   وم اسیار  رضیر     ا  " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعییافته کودک  

  اند. اشت  حضو  سخنکان تنوان ب  شد  بکگزا  1400 بهمن مر  20تر یخ 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "وبهن         2581115408م ی  رد ب     م ئده مز وعیخ نم سییار     شییو می گواهی  بدینوسییه  

    سی ع،  2 مدت ب   وم اسیا   فضی      ر  " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعییافته کودک  

  اند. اشت  حضو  سخناان عنوان ب  شد  باگزا  1400 بهمن م ه 20ت  یخ 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام یافته   "وبلنر      2660263906مهی    اد ب   آمن  مو تی سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

سییلدف یکی ر موسییوم و مر دف  ارم  سییکار  سییرنکامی بر " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعیکودک 
شیکا،  عنوان ب  شید  بکگزا  1400 بهمن مرف  20تر یخ     سیرع،  2 مدت ب   وم اسیارم یضیرم    مز وعی

  امد. اشت  حضو  انندف

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "وبهن خ  خ  2620435269م ی    رد ب   پ رهزه خعن ئی سییار خ ن    شییو می گواهی  بدینوسییه  

سیهده رایا  موسیوو و م ئده  ن    سیار خ سینناا ی ب  "  ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعییافته کودک  
شیار،  عنوان ب  شید  باگزاخ 1400 بهمن م ه  20ت خیخ   خ سی ع،  2 مدت ب  خوم اسیا و رضی و  خ مزخوعی

  ا د. اشت  حضوخ رننده

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

 "وبهن       0055132571م ی    رد ب    رتا پاوان   ضیی  سیی   نیخ نم سییار    شییو می گواهی بدینوسییه  

ب  سینناانی سیار   خ نم سیهدر بای   " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعیمراقبتهای ادغام یافته کودک 
 باگرا  1400 بهمن م ر 20ت  یخ     سی ی،  2 مدت ب   وم اسیا   بضی      ر موسیو  و م ددر مر ویی 

  اند. اشت  حضو  بها ی می  ینوان ب  شد 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام یافته   "وبلنر       4880416355مهی    اد ب   ب عکبزین سیکار  ارم  شیو می گواهی بدینوسیله 

سییلدف یکی ر موسییوم و مر دف  ارم  سییکار  سییرنکامی بر " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعیکودک 
شیکا،  عنوان ب  شید  بکگزا  1400 بهمن مرف  20تر یخ     سیرع،  2 مدت ب   وم اسیارم یضیرم    مز وعی

  امد. اشت  حضو  انندف

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای   "وبهن خ  خ  0780948671م ی    رد ب   سیی هدا ابااهه ی  ه   سییار خ ن    شییو می گواهی بدینوسییه  

سیهدا رایا  موسیوو و   ن    سیار خ سینناا ی ب  " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعیادغام یافته کودک  
 عنوان ب  شید  باگزاخ 1400 به ن م ا  20ت خیخ   خ سی ع،  2 مدت ب  خوم اسیا و رضی و  خ م ئدا مزخوعی

  ا د. اشت  حضوخ شار، رنندا

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "وبلنر      2581308508مهی    اد ب   ییل آقرسیر ا گ سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

سیلد  رکیار موسیوو و مرهد   ارم  سیکار  سیننکامی بر "  ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعییافته کودک  
شیکا،  عنوان ب  شید  بکگزا  1400 بهمن مر   20تر یخ     سیرع،  2 مدت ب   وم اسیارو رضیرو    مز وعی

  امد. اشت  حضو  انند 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "وبلنر     2581275138مهی     اد ب   سیاری  بی ملری  سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

سیلد  رکیار موسیو  و مرهد   ارم  سیکار  سیننکامی بر "  ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعییافته کودک  
شیکا،  عنوان ب  شید  بکگزا  1400 بهمن مر   20تر یخ     سیرع،  2 مدت ب   وم اسیار  رضیر     مز وعی
  امد. اشا  حضو  انند 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "حبلنر      2641678702مهی     اد ب  سیارم   حارمی  سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

سیلد  رکیار موسیوو ح مرهد   ارم  سیکار  سیننکامی بر "  یافته کودک ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعی
شیکا،  عنوان ب  شید  بکگزا  1400 بهان مر   20تر یخ     سیرع،  2 مدت ب   حم اسیارو رضیرو    مز حعی

  امد. اشت  اضو  انند 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای   "وبهن خ  خ  2581243341م ی     رد ب  سییهدز رهاا موسییو  سییار خ ن    شییو می گواهی  بدینوسییه  

سیهدز رایا  موسیو  و   ن    سیار خ سینناا ی ب  " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعیادغام یافته کودک  
 عنوان ب  شید  باگزاخ 1400 بهمن م ز  20ت خیخ   خ سی ع،  2 مدت ب  خوم اسیا   رضی    خ م ئدز مزخوعی

  ا د. اشت  حضوخ شار، رنندز

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "وبینار  در  2660235422ملی     کد به  یاسمن میریسیده   سرکار خانم شودمی گواهی بدینوسیله

سخیده رریاا موسخوی و ماهده  خانم سخرکار سخننرانی با "  ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعییافته کودک  
شخرک،  عنوان به شخد  برگزار 1400 بهمن ماه  20تاریخ  در سخاع،  2 مدت به روم اسخاای رضخای در مزروعی

  اند.داشته حضور کننده

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

 "وبهن خ   خ0023231432   م ی رد  ب شییی یع سه ییی لوخ   ییهو ر ی   سییار خ ن    شییو می گواهی  بدینوسییه  

سیهد  رایا   ن    سیار خ سینناا ی ب  " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعیمراقبتهای ادغام یافته کودک 
 شید  باگراخ 1400 بهمن م    20ت خیخ   خ سی س،  2 مدت ب  خوم اسیه   رضی    خ موسیو  و م دد  مرخوسی

  ا د. اشت  حضوخ سنناان سنوان ب 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای   "وبلنر      4420792949مهی     اد ب     صید  صیر  ی ممر  سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

سیلد  رکیار موسیوو و   ارم  سیکار  سیننکامی بر " ادغام یافته کودک ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعی
 عنوان ب  شید  بکگزا  1400 بهمن مر   20تر یخ     سیرع،  2 مدت ب   و  اسیارو رضیرو    مرئد  مز وعی

  امد. اشت  حضو  شکا، انند 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "وبهن خ  خ  2581144734م ی    رد ب   ای  جواهایم سییار خ ن    شییو می گواهی بدینوسییه  

سیهد  رایا  موسیوی و م هد   ن    سیار خ سینناا ی ب  "  یافته کودک ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعی
شیار،  عنوان ب  شید  باگزاخ 1400 بهمن م    20ت خیخ   خ سی ع،  2 مدت ب  خوم اسیا ی رضی ی  خ مزخوعی

  ا د. اشت  حضوخ رنند 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام  "وبهن خ  خ  2631677331م ی     رد ب  خپوخ  مهسیی     سییار خ ن    شییو می گواهی بدینوسییه  

سیهد  رایا  موسیوو و م هد   ن    سیار خ سینناا ی ب  "  ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعییافته کودک  
شیار،  عنوان ب  شید  باگزاخ 1400 بهمن م    20ت خیخ   خ سی ع،  2 مدت ب  خوم اسیا و رضی و  خ مزخوعی

  ا د. اشت  حضوخ رنند 

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای   "وبهن خ   خ22581353341م ی    رد ب    بهب زا هح اگس  سییار خ ن    شییو می گواهی  بدینوسییه  

سیهده رایب  موسیوو و   ن    سیار خ سینناا ی ب  " ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام کش کیاوعیادغام یافته کودک  
 عنوان ب  شید  باگزاخ 1400 بهمن م ه  20ت خیخ   خ سی ع،  2 مدت ب  خوم اسیا و رضی و  خ م ئده مزخوعی

  ا د. اشت  حضوخ شار، رننده

 

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس آخرین  "یناریوب  کارگاهشرکت در یگواه
 "دستورالعمل کشوری

 "یکشور یپروتکل ها نیها بر اساس آخر فرآورده

 

 1400/  11 /30 تاریخ:

   /پ3/ 6804/2 شماره:



 

مراقبتهای ادغام یافته   "وبلنر      2670275214مهی    اد ب   ز مژا آیدا مو و  سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

    ده مز وعی سلده فکیبر موسوی و مرئ ارم  سکار  سیننکامی بر " یکشوع کودک ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام     

 حضیو  شیکا، اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400 مرهبهمن   20تر یخ    سیرع،  2 مدت ب   وم اسیاری فضیری

  امد. اشت 

 

  مراقبتهای ادغام یافته کودک سام  رر اساآ ریرید دستوعام     "ناعیشرکت دع ور یگواه

 "یکشوع

 
 30/11/1400تاریخ:

   /پ3/ 6804/2شماره:



 

مکاقبتهری ا غرم یرفت    "وبلنر      2620487935مهی    اد ب   زهکا فتحی سیکار  ارم  شیو می گواهی بدینوسیله 

و مرئد    سیلد  فکیبر موسیوی ارم  سیکار  سیننکامی بر "اشیو ی تو امعمل آاکین  سی  او ک سیرم  بک اسیر 

شیکا،  عنوان ب  شید  بکگزا  1400 مر بهمن   20تر یخ    سیرع،  2 مدت ب   وم اسیاری فضیری    مز وعی

  امد. اشت  حضو انند   

 

  تورالعمل آخرین دس مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس "ناریشرکت در وب یگواه
 "یکشور

 
 30/11/1400تاریخ:

   /پ3/ 6804/2شماره:



 

مکاقبتهری ا غرم   "وبلنر     2680321022مهی     اد ب    ه مقدمعهلزا  ژال  سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

و مرئده   سیلده فکیبر موسیوی ارم  سیکار  سیننکامی بر "اشیو ی تو العمل آاکین  سی  یرفت  او ک سیرل  بک اسیر 

شیکا،  عنوان ب  شید  بکگزا  1400 مرهبهمن   20تر یخ    سیرع،  2 مدت ب   وم اسیاری فضیری    مز وعی

  امد. اشت  حضو اننده  

 

  تورالعمل آخرین دس مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم بر اساس "ناریشرکت در وب یگواه
 "یکشور

 
 30/11/1400تاریخ:

   /پ3/ 6804/2شماره:



 

مراقبتهای ادغام یافته   "وبلنر      2581362618مهی    اد ب  فرطم   وسیار سیکار  ارم  شیو می گواهی بدینوسیله 

    ده مز وعی سلده فکیبر موسوی و مرئ ارم  سکار  سیننکامی بر " یکشوع کودک ساام  رر اسااآ ریرید دساتوعام     

 حضیو  شیکا، اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400 مرهبهمن   20تر یخ    سیرع،  2 مدت ب   وم اسیاری فضیری

  امد. اشا 

 

  مراقبتهای ادغام یافته کودک سام  رر اساآ ریرید دستوعام     "ناعیشرکت دع ور یگواه

 "یکشوع

 
 30/11/1400تاریخ:

   /پ3/ 6804/2شماره:


