
 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ404/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  علی بزی جناب آقای
توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411که در  مورخ    SPSSکارگاه در         

فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار 
 حضور داشته اند. مدرسگردید ، بعنوان  

 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت تحقیقاتمعاون 



 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  مسعود جوبنه  جناب آقای
توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411که در  مورخ  SPSSکارگاه در         

فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار 
 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  

 

 

 

 

 ریدکتر عاطفه قنب
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات

 
 
 





 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  ابراهیمی خدیجه  سرکارخانم 
توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411که در  مورخ  SPSSکارگاه در         

نشکده برگزار فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دا
 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  

 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات



 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

 محمدی الهام  سرکارخانم 
ات و توسط معاونت تحقیق  82/1/1411که در  مورخ  SPSSکارگاه در         

فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار 
 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  

 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات



 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  طانلوسل مهشید  سرکارخانم 
توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411که در  مورخ  SPSSکارگاه در         

فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار 
 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  

 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 مامایی شهید بهشتی رشت و فناوری دانشکده پرستاری و معاون تحقیقات



 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

 حیدری نژاد زینب  سرکارخانم 
توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411که در  مورخ  SPSSکارگاه در         

فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار 
 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  

 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات

 
 
 
 



 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

 زنگویی فرحناز سرکارخانم 
توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411که در  مورخ  SPSSکارگاه در         

ی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار فناوری دانشکده پرستاری و مامای
 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  

 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات



 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 طوافی پروانه  سرکارخانم 

توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411ورخ که در  م SPSSکارگاه در         
فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار 

 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات

 
 
 
 
 
 



 

 
  03/30/0430 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ443/2/0 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 گواهی می شود؛  بدینوسیله
 چترایی رؤیا  سرکارخانم 

توسط معاونت تحقیقات و   82/1/1411که در  مورخ  SPSSکارگاه در         
فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار 

 حضور داشته اند.شرکت کننده گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت حقیقاتمعاون ت

 
 
 


