
 بسمه تعالی

 تبریزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشكده 
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  کارشناس مامایی مقطع تحصيلی دانشجویان:
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 پریسا یاوری کيانام مدرس:
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