
 

 

 

 گواهی مدرس
 

 

 

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 21/4/1411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2102/2/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 رامین صولتی ماسولهجناب آقای 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضو مدرس بعنوان   ، بهشتی رشت برگزار گردید پرستاری و مامایی شهید

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

 

 

 شرکت کنندهگواهی 
 

 

 

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 آرزو منفرد سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهشتی 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 الناز فرجی سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهشتی 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2011/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 نگار پوروخشوریدکتر سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، د بهشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهی

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 اوریمعاونت تحقیقات و فن                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2010/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 نازیال جوادی پاشاکیدکتر سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، ی شهید بهشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامای

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 و فناوری معاونت تحقیقات                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2012/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 مهرنوش خوش تراشدکتر سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، ید بهشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شه

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 ناوریمعاونت تحقیقات و ف                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2012/2/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 مریم خوشبختدکتر سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، هشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید ب

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 یمعاونت تحقیقات و فناور                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 12/4/2411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ1101/1/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 دکتر پروانه رضا سلطانیسرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، شهید بهشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 فناوری معاونت تحقیقات و                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2076/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 لیال روحی بلسیدکتر  سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، ید بهشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شه

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 ناوریمعاونت تحقیقات و ف                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2066/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 مرضیه جهانیدکتر سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، هشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید ب

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 یمعاونت تحقیقات و فناور                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2077/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 جناب آقای دکتر سامان معروفی زاده

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، شهید بهشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 فناوری معاونت تحقیقات و                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2057/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 دکتر یاسمن یعقوبی سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، بهشتی رشت برگزار گردید پرستاری و مامایی شهید

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 وریمعاونت تحقیقات و فنا                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 رویا خرمی استخری سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، بهشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 ریمعاونت تحقیقات و فناو                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 زهرا غالمعلی سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، ی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهشت

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 سحر نیک بین سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، رشت برگزار گردید پرستاری و مامایی شهید بهشتی

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 سمیه پوی سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، ت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهشتی رش

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2079/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 صدیقه رضایی سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، رشت برگزار گردید پرستاری و مامایی شهید بهشتی

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 فاطمه امرالهی سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، تی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهش

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 فاطمه مودب سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهشتی 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 مرضیه شاه بندری سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، هشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید ب

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 یمعاونت تحقیقات و فناور                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 مریم فراش سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، شت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهشتی ر

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 معصومه عسگری سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، ی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید بهشت

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2068/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 میترا غفارزاده سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، شتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید به

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                        
             

 26/4/0411 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ2078/2/3 شماره:                                                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت     

                                                                                                                                     

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛ بدی

 نسترن میرفرهادی سرکارخانم 

در دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه  فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و توسط  03/0/0033که در مورخ   "Meshمستند سازی کلیدواژه های جستجو و نگارش مقاالت با "کارگاه  در                     

   داشته اند. رحضوشرکت کننده  بعنوان   ، هشتی رشت برگزار گردیدپرستاری و مامایی شهید ب

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مریم نیکنامی                         

 یمعاونت تحقیقات و فناور                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                           
                                                                                                                        مایی شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                     

Sample output to test PDF Combine only
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