
 

ر آموزشیی وبلنا  ر  2581520345مهی    اد ب   جناب آقای ابوالفضی  الااسیی کوالاکی شیو می گواهی بدینوسیله 

 اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سیننااکی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  و روزه 

 شییاات اننده عنوان ب  شیید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سییاعت  4 مدت ب  م مجاوعاًرو

  اکد. اشت  حضور

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشیی  و روز  وبلنا  ر  3750472254مهی    کد ب    احسیا  مددیجناب آقای  شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشییلاری سییرننامی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شینکت کنند  عنوا  ب  شید  بنگزار 1400آذر ما    23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجدوعاً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 
 29/09/1400تاریخ:

    شماره:



 

 ر آمویشیی  و روی  وبلنا  ر  6460132569مهی    کد ب   ار شیل  ییااییجناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشییلاری سییرن ا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شی کت کنند  عنوان ب  شید  ب گزار 1400آذر ما    23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  و  وبلنا   ر  2581319577مهی    کد ب   آرملن طالبی گراکوئیجناب آقای  شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سیننرایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشی   وبینا در 5268560262 ملی  کد به  نیلوفر اصغرزاده اسفندی  ار خانم سرک  شود می گواهی بدینوسیله 

 اسکای  فضای  در جناب آقای حجت ذره هوشیاری  سخنرانی  با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" دو روزه 

 شاارکت کننده عنوان به شااد  برگزار 0688آذر ماه  52و 55 های  تاریخ در ساااعت  6 مدت به مجموعاً مرو

  اند.داشته حضور

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

ر وب نا  ر  2581052260م ی    کد ب   ش کنف گورابی ام د آزا  بخجناب آقای  شیییو می گواهی  بدینوسییی   

 فضای  ر جناب آقای حجت ذره هوش اری سخنرانی با "  اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" آموزشی  و روزه 

شیرکت  عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  م مجموعاًرو اسیاای

  اند. اشت  حضور کننده

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  و  وبلنا  ر  5700077957مهی    کد ب املد مرا  خانی مالل   جناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سیننرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اند. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشییی  و  وبهنا  ر  2730188312م ی     کد ب امهر اعتما ی پور   جناب آقای  شییو می گواهی  بدینوسییه  

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیهاری سیننرایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

س آموزشیی  و  وبلنا  س  3490408632  مهی  کد ب  املر حسیل  سسیاراس اراس جناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م سو اسیاای فضیای  س جناب آقای حجت ذسه هوشیلاسی سیننرایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" سوزه 

 حضیوس شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزاس 1400آذس ماه   23و  22 های  ااسیخ  س سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشا 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشی وبینا  در1570505799 ملی  کد به    امیر حسین وصالی هوجقانجناب آقای  شودمی گواهی بدینوسیله

 اسخاای فضخای در جناب آقای حجت ذره هوشخیاری سخننرایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" دو روزه 

 شخخرکت کننده عنوان به شخخد  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ در سخخاعت  4 مدت به مجموعاًم رو

  اید.داشته حضور

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر     2130521061مهی    اد ب آملتر ذبلح ملر    سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

خ وموزشیی  ابلنر   خ  2581597968مهی    اد ب    مجفی اصیهی ارشیرای سیکارخارم  واا شیو می گواهی  بدینوسیله 

 اسیاری فضیری  خ جنرب وقری حجت ذخه هوشیلرخی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  ا خازه 

 شییکات اننده عنوان ب  شیید  بکگزاخ 1400وذخ مره   23ا  22 هری  ترخیخ  خ سییرعت  4 مدت ب  م مجموعرًخا

  امد. اشت  حضوخ

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشی دو روزه وبینا در 5002020224ملی    کد به  سرکار خانم آیدا اسفندیاری شودمی گواهی بدینوسیله

 مرو اسخخیای فضخخای در جناب آقای حجت ذره هوشخخیاری سخخرنرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضور  شرکت کننده  عنوان به شد،  برگزار 0522آذر ماه  02و 00 های  تاریخ در ساعت،  5 مدت به مجموعاً

  اند.داشته

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر     4980352626مهی    اد ب    یپک یس اسیاریله سیکار  ارم  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده ینوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیریت  4 مدت ب  مجاویرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر     1451303912مهی    اد ب   نم پکنلر عرلمی حکیکیسیکار  ار شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکانی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  اند. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر     6530093974 مهی  اد ب  حرمل  شیاریی ااریی  سیکار  ارم   شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  و  وبلنا  ر  2710323958مهی     کد ب   نی کوه بن حجت شیبااجناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سینناانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیاکت کننده عنوان ب  شید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اند. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  د  دبلنا  ر  6530113738مهی    کد ب حسیل  هبب  سی داداای  جناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رد اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سینن اای با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" ردزه 

 حضیور شی کت کننده عنوان ب  شید  ب گزار 1400آذر ماه   23د  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  ااد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  ل  لبلنر    2680299981مهی     اد ب   سیکار  ارم  ننرم  سیهلنرمی لیهنی شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  ل اسیاری فضیری    جنرب آقری نجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  لزه 

 نضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23ل  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجنوعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر     4311256485مهی    اد ب   سیکار  ارم    سیر مایکایه ی شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی ابلنا  ر  2680272722مهی    کد ب   اسییل  ددر دور ااجارگا رجناب آقای   شیو می گواهی بدینوسیله 

 اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشیلاری سینناایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  ا راز  

 شییاکت کنند  عنوان ب  شیید  باگزار 1400آذر ما    23ا  22 های  تاریخ  ر سییاعت  4 مدت ب  م مجموعاًرا

  اید. اشی  حضور

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  و  وبلنا  ر  6530100113مهی    کد ب   زا ه امشی رضیا باباا  جناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سینناایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیاکت کننده عنوا  ب  شید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر     2620416345مهی    اد ب   سیکار  ارم   اایرمر یزیز  شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییر  فضییر     جنرب آقر  حجت ذ   هوشییلر   سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  ینوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هر   تر یخ    سیریت  4 مدت ب  مجمویرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشییی  و روزه وبهنا  ر  3750617317م ی    کد ب  ئیزانکوه باباجناب آقای  شییو می گواهی  بدینوسییه  

م رو اسییکای فضییای  ر جناب آقای حجت ذره هوشییهاری سییرننانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شینکت کننده عنوان ب  شید  بنگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اند. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

سیله  شی دو روزه  وبینا در 6770330772ملی    کد به  سرکار خانم زهرا خادمی  شود می گواهی بدینو  ر آموز

 مرو اسخخیای فضخخای در جناب آقای حجت ذره هوشخخیاری سخخرنرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضور  شرکت کننده  عنوان به شد،  برگزار 7400آذر ماه  63و 66 های  تاریخ در ساعت،  4 مدت به مجموعاً

  اند.داشته

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

خ آمورشییی  و  وبهن   خ  3241926516م ی    رد ب   مهاسییار خ ن  ز رهاا خسیی  ی  شییو می گواهی بدینوسییه  

م خو اسیا ی فضی ی  خ جن ب آق ی حجت ذخه هوشیه خی سینناا ی ب  " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" خوره 

 حضیوخ شیارت رننده عنوان ب  شید  باگزاخ 1400آذخ م ه   23و  22 ه ی  ت خیخ  خ سی عت  4 مدت ب  مج وع ً

  ا د. اش  

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وزه وبلنر     2680286170مهی    اد ب    نم زهکا عهلزا هسیکار  ار شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشییلر ی سییرنکانی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  اند. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموهشیی  و  وه  وبلنر     2680238273مهی    اد ب   سیکار  ارم  ههکا هداییی شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشی 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشی دو روزه وبینا  در  0924613491ملی      کد به  سجاد قوی پنجهجناب آقای  شودمی گواهی بدینوسیله

م رو اسخخیای فضخخای در جناب آقای حجت ذره هوشخخیاری سخخرننا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضخور شخنکت کننده عنوان به شخد  بنگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ در سخاعت  4 مدت به مجموعاً

  ا د.داشته

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر     2581245565مهی    اد ب سیکار  ارم  یلنر ید امی وو ارمیی    شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگدا  1400آذ  مره   23و  22 هری  یر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجیوعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  وبلنر     2581282630مهی    اد ب   رییسیکار  ارم  سیهل  می ی ملر اهرا شیو می گواهی  بدینوسیله 

 اسیاری فضیری    جنرب آقری حیت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  و  وزه 

 شییکات اننده عنوان ب  شیید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سییرعت  4 مدت ب  م میهوعرً و

  امد. اشت  حضو 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  و  وبلنا   ر  0590535072مهی     کد ب    لل حلدری ب ا ریسی جناب آقای  شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سینناایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیاکت کننده عنوان ب  شید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

س وبلنا   س2581163437مهی    کد ب    سیلد لهلضایا روسینیلنی جوسشیضیجناب آقای  شیو می گواهی بدینوسیله 

 فضای  س جناب آقای یجت ذسه هوشلاسی سخنضانی با "  اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" آموزشی  و سوزه 

شیضکت  لنوان ب  شید  بضگزاس 1400آذس ماه   23و  22 های  تاسیخ  س سیالت  4 مدت ب  م مجمولاًسو اسیاای

  اند. اشت  یضوس کننده

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  و  وبلنا   ر  2581042192مهی     کد ب    سیلد مددی سییلنیجناب آقای  شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای سجت ذره هوشیلاری سینناایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 سضیور شیاکت کننده عنوان ب  شید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر    2670303714  مهی  اد ب    سیلد  اهه  بررک  سیکار  ارم  شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییر  فضییر     جنرب آرر  حجت ذ   هوشییلر   سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هر   تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

     0023960841 مهی  اد ب   سیلد  سیرملر ینیلنی درادامو اویییرهیسیکار  ارم   شیو می گواهی  بدینوسیله 

    جنرب آقری یجت ذ   هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"   آموزشیی  و  وز  وبلنر

 عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرًم  و اسیاری فضیری

  امد. اشت  یضو  شکات انند 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

اداره  " ر آموزشی دو روزه وبینا  در5700101165ملی     کد به  آقای سینا ستودهجناب  شودمی گواهی بدینوسیله

 به م مجموعاًرو اسخاای فضخای در جناب آقای حجت ذره هوشخیاری سخنناایی با " مراقبت زخم های حاد جراحی

  اید.داشته حضور شاکت کننده عنوان به شد، باگزار 1400آذر ماه  23و 22 های  تاریخ در ساعت، 4 مدت

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشیی  و روز  وبلنا  ر  4380344045مهی     کد ب   سیلنا ااه  ااییجناب آقای  شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشییلاری سییرن ایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شی کت کنند  عنوان ب  شید  ب گزار 1400آذر ما    23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنا     5700100517مهی    کد ب    سیلنا قمی پ رو جناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیییای فضییای    جناب آقای حجپ ذ   هوشییلا ی سییرننا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شینکپ کنند  عنوان ب  شید  بنگزا  1400آذ  ما    23و  22 های  تا یخ    سیاعپ  4 مدت ب  مج وعاً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

خ وبهن   خ  2680266196م ی    رد ب    شیی  ام مدپدروخ سییامییی   ی سییار خ ن    شییو می گواهی  بدینوسییه  

 فض ی  خ جن ب آق ی حجت ذخه هوشه خی سخناا ی ب  "  اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" آموزشی  و خوزه 

شیارت  عنوام ب  شید  باگزاخ 1400آذخ م ه   23و  22 ه ی  ت خیخ  خ سی عت  4 مدت ب  م مجپوع ًخو اسیا ی

  ا د. اش   حضوخ رننده

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر     2270112857مهی    اد ب    سیکار  ارم  شییریا املد  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیییر  فضییر     جنرب آقر  حجت ذ   هوشییلر   سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هر   تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی وبلنر     2581161655مهی     ادب   گه  پک سیک  پلزا ه  سیکار  ارم  شییری  شیو می گواهی بدینوسیله 

 اسیار  فضیر     جنرب آقر  حجت ذ ه هوشیلر   سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  و  وزه 

 شییکات اننده عنوان ب  شیید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هر   تر یخ    سییرعت  4 مدت ب  م مجموعرً و

  امد. اشت  حضو 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر    2670266681مهی     اد ب   سیکار  ارم  شییریش شیرمهی شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 خ آموزشییی  و خوز  وبهن   خ  3220187773 م ی  رد ب   شییه    وخ سییار خ ن     شییو می گواهی بدینوسییه  

م خو اسییی   فضیی    خ جن ب آق   حجت ذخ  هوشییه خ  سییرناا ی ب  " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیوخ شیارت رنند  عنوان ب  شید  باگزاخ 1400آذخ م     23و  22 ه    ت خیخ  خ سی عت  4 مدت ب  مج وع ً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر     5170099010مهی    اد ب       حبلبیسیکار  ارم  ایر   شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشی  و روزه وبلنا  ر  0021958645  مهی  کد ب   صدف ابول اوالسرکار خانم   شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذره هوشییلاری سییرنرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اند. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ی وب ودب   ی1451306636  م ی  کدی بد    جودب  قادبط  د  عسی  ی  سی قدبعسدبی یددد  ی   شدددس می گساهی  بدینوسیددد  د 

 فضبط  ی جوب  قابط حجت ذیی هسش بیط یخوراعی بب "  اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" قمسزشی  و یوزی 

شدرکت   وسان ب  شدی  برگزای 1400قذی مبی   23و  22 هبط  تبینخ  ی یدب ت  4 میت ب  مجمس بًم یو ایدابط

  اعی. اشت  حضسی کوویی

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشیی  و روز  وبلنا   ر0925672157  مهی  کد ب    هی اثنی عشیییعجناب آقای   شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشییلاری سییرنیا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شییکت کنند  عنوان ب  شید  بیگزار 1400آذر ما    23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

اداره  " ر آموزشی دو روزه وبینا  در  2680277562ملی      کد به   لی جامععجناب آقای   شودمی گواهی بدینوسیله

 به م مجموعاًرو اسخاای فضخای در جناب آقای حجت ذره هوشخیاری سخنناایی با " مراقبت زخم های حاد جراحی

  اید.داشته حضور شاکت کننده عنوان به شد، باگزار 1400آذر ماه  23و 22 های  تاریخ در ساعت، 4 مدت

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشییی  و روز  وبهنا  ر  0022861386  م ی   کد ب   ع ی خاکی جناب آقای  شییو می گواهی بدینوسییه  

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشییهاری سییرننا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شینکت کنند  عنوان ب  شید  بنگزار 1400آذر ما    23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشیی  و روز  وبلنا  ر  4311358202  مهی  کد ب    عهلرضیا بزاا ی جناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشییلاری سییرنرا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شیرکت کنند  عنوان ب  شید  برگاار 1400آذر ما    23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  و  وبلنا   ر  5700101882 مهی  کد ب  زانوری شیلرعهلرضیا  جناب آقای  شیو می گواهی بدینوسیله 

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سیننرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اند. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

خ آموزشییی  و  وبهن   خ  2620384478م ی     رد ب   مای ن سییار خ ن  غ الا   ب را  شییو می گواهی  بدینوسییه  

  خو اسیا ی فضی ی  خ جن ب آق ی حجت ذخه هوشیه خی سینناا ی ب  " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" خوزه 

 حضیوخ شیارت رننده عنوان ب  شید  باگلاخ 1400آذخ م ه   23و  22 ه ی  ت خیخ  خ سی عت  4 مدت ب  مجموع ً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر      2581449251مهی    اد ب    فرطم  جدیدیسیکار  ارم   شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر     2640251112مهی     اد ب     فرطم  شیوو  سیکار  ارم   شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسییور  فضییر     جنرب آقر  حجت ذ   هوشییلر   سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هر   تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر     2680291689  مهی  اد ب  فرطم  طرهکی تملجرمیسیکار  ارم   شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشی دو روزه وبینا  در  2640253913ملی    کد به   سرکار خانم فاطمه عبداللهی شودمی گواهی بدینوسیله

م رو اسخخیای فضخخای در جناب آقای حجت ذره هوشخخیاری سخخرنرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضخور شخرکت کننده عنوان به شخد  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ در سخاعت  4 مدت به مجموعاً

  اند.داشته

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر     5410133595مهی    اد ب    هر یسیکار  ارم  ارمه   شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییری اضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجهوعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

 ر آموزشیی  و روز  وبلنا  ر  3810462888  مهی  کد ب  جناب آقای فر ین احمدی شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رو اسیییای فضییای  ر جناب آقای حجت ذر  هوشییلاری سییرنرا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیور شیرکت کنند  عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ما    23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیییی  و  وب نا  ر  3801852441  م ی  کد ب  فرهنگ فرهنگ انجناب آقای  شیییو می گواهی  بدینوسییی   

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشی اری سیننرایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر    0311845312مهی    اد ب    یفکیبر جعفکارمسیکار  ارم    شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  ل  لبلنا   ر2650216379  مهی  کد ب     فرید عسیرری یلالییجناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م رل اسیرای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سیننرایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" رلزه 

 حضیور شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزار 1400آذر ماه   23ل  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر    1362316296مهی    اد ب   یعلهی سینرکمر اسیمفکیسیکار  ارم   شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

خ آمویشییی  و  وبهن   خ  2270128591م ی    رد ب   سییار خ ن  ک ر موک ر  ک یری   شییو می گواهی  بدینوسییه  

ک خو اسیا ی فضی ی  خ جن ب آق ی حجت ذخه هوشیه خی سینناا ی ب  " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" خویه 

 حضیوخ شیارت رننده عنوان ب  شید  باگزاخ 1400آذخ م ه   23و  22 ه ی  ت خیخ  خ سی عت  4 مدت ب  مجموع ً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر      2581477717مهی     اد ب    سیکار  ارم  الرمر اارکماا  شیو می گواهی  بدینوسیله 

م  و اسیییری فضییری    جنرب آقری حجت ذ   هوشییلر ی سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

خ آموزشییی  و  وبهن   خ  2680276728م ی    رد ب      له ی بااخی توتک سییار خ ن     شییو می گواهی  بدینوسییه  

م خو اسیک ی فضی ی  خ جن ب آق ی حجت ذخه هوشیه خی سینناا ی ب  " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" خوزه 

 حضیوخ شیارت رننده عنوان ب  شید  باگزاخ 1400آذخ م ه   23و  22 ه ی  ت خیخ  خ سی عت  4 مدت ب  مجموع ً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

خ تبهن   خ 3017212331م ی    رد ب   مبهن  اسیی د  تسییش سییاشیی   سییار خ ن     شییو می گواهی بدینوسییه  

 فض ی  خ جن ب آق ی حجش ذخه هوشه خی سخناا ی ب  " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" آموزشی  ت ختزه 

س  ی  شارش   عنوان ب  شد،  باگزاخ 1377آذخ م ه  32ت 33 ه ی  ت خیخ  خ س عش،  3 مدت ب  مجموع ً دخت ا

  ا د. اشت  حضوخ رننده

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

سیله  ست کهنه گورابی   سرکار خانم   شود می گواهی بدینو سرپر ر وبینا در 1855581852ملی    کد به  محبوبه 

 فضای در جناب آقای حجت ذره هوشیاری سخنرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" آموزشی دو روزه 

سکای  شرکت   عنوان به شد،  برگزار 5411آذر ماه  12و 11 های  تاریخ در ساعت،  4 مدت به مجموعاً مرو ا

  اند.داشته حضور کننده

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

  آمو شییی  ز  زبهنا    2700263952 م ی  کد ب  محمد حسییهم مورز  جناب آقای  شییو می گواهی بدینوسییه  

م  ز اسیاای فضیای    جناب آقای حجت ذ ه هوشیها ی سیننرایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  ز ه 

 حضیو  شیرکت کننده عنوان ب  شید  برگزا  1400آذ  ماه   23ز  22 های  تا یخ    سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  اید. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشییی  و  وبهنا   ر  5180155861 م ی  کد ب   محمد شییانا ی با یجناب آقای  شییو می گواهی بدینوسییه  

م رو اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیهاری سینناا ی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضیور شیاکت کننده عنوان ب  شید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سیاعت  4 مدت ب  مجموعاً

  ا د. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  وبلنا   ر4420792191 مهی  کد ب    هک زا ه اربوسیاامحمد مجناب آقای  شیو می گواهی  بدینوسیله 

 اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سینناایی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  و روزه 

 شییاکت کننده عنوان ب  شیید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سییاعت  4 مدت ب  مجموعاًم رو

  اید. اشت  حضور

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

ر آموزشیی  وبلنا  ر  2581198461  مهی  کد ب   جناب آقای محمد مهمان نواز فشیممی شیو می گواهی  بدینوسیله 

 اسیاای فضیای  ر جناب آقای حجت ذره هوشیلاری سینناانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  و روزه 

 شییاکت کننده عنوان ب  شیید  باگزار 1400آذر ماه   23و  22 های  تاریخ  ر سییاعت  4 مدت ب  مجموعاًم رو

  اند. اشم  حضور

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

سیله  سولی    شود می گواهی بدینو ضا ر شی دو  وبینا در 6866644134ملی    کد به  جناب آقای محمدر ر آموز

 مرو اسکای  فضای  در جناب آقای حجت ذره هوشیاری  سخنرانی  با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" روزه 

 حضور  شرکت کننده  عنوان به شد،  برگزار 6611آذر ماه  28و 22 های  تاریخ در ساعت،  6 مدت به مجموعاً

  اند.داشته

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

   آموزشیی  و  وز  وبلنر    2581174943  مهی  اد ب  سیکار  ارم  مکییل  ادید  شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیییر  فضییر     جنرب آقر  دجت ذ   هوشییلر   سییرنکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 دضیو  شیکات انند  عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مر    23و  22 هر   تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجیوعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر      2581081414 مهی  اد ب   سیکار  ارم  مکی  وو  سیلد شیر هی شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده عنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیرعت  4 مدت ب  مجموعرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

سیله  شی دو روزه  وبینا در 7500000075ملی    کد به  مریم غالمیسرکار خانم   شود می گواهی بدینو  ر آموز

 مرو اسخخیای فضخخای در جناب آقای حجت ذره هوشخخیاری سخخرنرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضور  شرکت کننده  عنوان به شد،  برگزار 7400آذر ماه  22و 22 های  تاریخ در ساعت،  4 مدت به مجموعاً

  اند.داشته

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

 ر آموزشی دو روزه وبینا در 2626456262ملی    کد به  زادهمطهره رفیعسرکار خانم  شودمی گواهی بدینوسیله

 مرو اسخخیای فضخخای در جناب آقای حجت ذره هوشخخیاری سخخرنرانی با " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"

 حضور  شرکت کننده  عنوان به شد،  برگزار 0566آذر ماه  22و 22 های  تاریخ در ساعت،  5 مدت به مجموعاً

  اند.داشته

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

  آموزشیی  و  وبلنر    25811744943  مهی  اد ب   معصیوم  وو  مو  لهیسیکار  ارم   شیو می گواهی بدینوسیله 

م  و اسیاری فضیری    جنرب آقری حجت ذ ه هوشیلر ی سیننکامی بر " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی"  وزه 

 حضیو  شیکات اننده لنوان ب  شید  بکگزا  1400آذ  مره   23و  22 هری  تر یخ    سیرلت  4 مدت ب  مجمولرً

  امد. اشت 

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:



 

خ وبهن   خ 6296626525م ی    رد ب   معصییوم  روی ی ی ی اب   سییار خ ن     شییو می گواهی بدینوسییه  

 فض    خ جن ب آق   حجت ذخه هوشه خ  سخناا ی ب  " اداره مراقبت زخم های حاد جراحی" آموزشی  و خوزه 

س     شارت   ینوان ب  شد،  باگزاخ 2466آذخ م ه  62و 66 ه    ت خیخ  خ س یت،  4 مدت ب  مجموی ً مخو ا

  ا د. اشت  حضوخ رننده

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/90/0099تاریخ:

  /پ9330/2/3  شماره:



 

اداره  " ر آموزشی دو روزه وبینا  در3230853679  ملی  کد به مقداد پیاب  جناب آقای  شودمی گواهی  بدینوسیله

 به مجموعاًم رو اسخاای فضخای در جناب آقای حجت ذره هوشخیاری سخنناایی با " مراقبت زخم های حاد جراحی

  اید.داشته حضور شاکت کننده عنوان به شد، باگزار 1400آذر ماه  23و 22 های  تاریخ در ساعت، 4 مدت

 

 "اداره مراقبت زخم های حاد جراحی "ناریشرکت در وب یگواه

 

 28/09/1400تاریخ:

   /پ3/ 5339/2  شماره:


