
 

 
  6/02/0400 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ424/2/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  سرکارخانم  رؤیا خرمی
توسط معاونت تحقیقات   1/2/1411که در  مورخ  اخالق در پژوهشکارگاه در         

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

 

 

 

 

 بریدکتر عاطفه قن
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات



  

  
   06/02/1401 تاريخ :                                        جمهوري اسالمي ايران          

  /پ522/2/3 شماره :                                                      دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
  

        

        بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ 

            سركارخانم  مهشيد سلطان لوسركارخانم  مهشيد سلطان لوسركارخانم  مهشيد سلطان لوسركارخانم  مهشيد سلطان لو

توسط معاونت تحقيقات توسط معاونت تحقيقات توسط معاونت تحقيقات توسط معاونت تحقيقات         1401401401401111////2222////1111كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ  كارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشدر در در در         

لن كارگاه دانشكده لن كارگاه دانشكده لن كارگاه دانشكده لن كارگاه دانشكده و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درساو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درساو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درساو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسا

        حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  برگزار گرديد برگزار گرديد برگزار گرديد برگزار گرديد 

  

 

  

  

        تر عاطفه قنبريتر عاطفه قنبريتر عاطفه قنبريتر عاطفه قنبريدكدكدكدك

        و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت    معاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقات

  

  

  



  

  
   06/02/1401 تاريخ :                                        جمهوري اسالمي ايران          

  /پ522/2/3 شماره :                                                      دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
  

        

        بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ 

            سركارخانم  مريم مرهون كارسركارخانم  مريم مرهون كارسركارخانم  مريم مرهون كارسركارخانم  مريم مرهون كار

توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و         1401401401401111////2222////1111كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ  كارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشدر در در در         

لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد رشت درسارشت درسارشت درسارشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي 

        حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  

 

  

  

        دكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبري

و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت    معاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقات



  

  
   06/02/1401 تاريخ :                                        جمهوري اسالمي ايران          

  /پ522/2/3 شماره :                                                      دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
  

        

        

        بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ 

        زنگوييزنگوييزنگوييزنگويي    فرحنازفرحنازفرحنازفرحناز    سركارخانم سركارخانم سركارخانم سركارخانم 

توسط معاونت تحقيقات توسط معاونت تحقيقات توسط معاونت تحقيقات توسط معاونت تحقيقات         1401401401401111////2222////1111رخ رخ رخ رخ كه در  موكه در  موكه در  موكه در  مو كارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشدر در در در         

لن كارگاه دانشكده لن كارگاه دانشكده لن كارگاه دانشكده لن كارگاه دانشكده و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درساو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درساو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درساو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسا

        حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  برگزار گرديد برگزار گرديد برگزار گرديد برگزار گرديد 

  

  

        دكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبري

  و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت    معاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقات                                                



  

  
   06/02/1401 تاريخ :                                        جمهوري اسالمي ايران          

  /پ522/2/3 شماره :                                                      دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
  

  

  

        وسيله گواهي مي شود؛ وسيله گواهي مي شود؛ وسيله گواهي مي شود؛ وسيله گواهي مي شود؛ بدينبدينبدينبدين

        جوادزادهجوادزادهجوادزادهجوادزادهجناب آقاي علي جناب آقاي علي جناب آقاي علي جناب آقاي علي 

توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و         1401401401401111////2222////1111كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ  كارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشدر در در در         

لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسا

 حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  

  

  

        بريبريبريبريدكتر عاطفه قندكتر عاطفه قندكتر عاطفه قندكتر عاطفه قن

        و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت    معاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقات



  

  
   06/02/1401 تاريخ :                                        جمهوري اسالمي ايران          

  /پ522/2/3 شماره :                                                      دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
  

  

  

  

        بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ 

        جناب آقاي ابوالفضل پورحيدريجناب آقاي ابوالفضل پورحيدريجناب آقاي ابوالفضل پورحيدريجناب آقاي ابوالفضل پورحيدري

توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و         1401401401401111////2222////1111كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ  كارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشدر در در در         

لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسا

 حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  

  

  

        دكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبري

        و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت    معاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقات



  

  
   06/02/1401 تاريخ :                                        جمهوري اسالمي ايران          

  /پ522/2/3 شماره :                                                      دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
  

  

  

  

        بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ 

        عليزادهعليزادهعليزادهعليزادهجناب آقاي علي جناب آقاي علي جناب آقاي علي جناب آقاي علي 

توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و         1401401401401111////2222////1111كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ  كارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشدر در در در         

لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسا

 حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  

  

  

        دكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبري

        و فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت    معاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقات



  

  
   06/02/1401 تاريخ :                                        جمهوري اسالمي ايران          

  /پ522/2/3 شماره :                                                      دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
  

        

        

        بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ بدينوسيله گواهي مي شود؛ 

            ركارخانم  تارا عليزادهركارخانم  تارا عليزادهركارخانم  تارا عليزادهركارخانم  تارا عليزادهسسسس

توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و توسط معاونت تحقيقات و         1401401401401111////2222////1111كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ كه در  مورخ  كارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشكارگاه اخالق در پژوهشدر در در در         

لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد لن كارگاه دانشكده برگزار گرديد فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسافناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت درسا

 حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.حضور داشته اند.شركت كننده شركت كننده شركت كننده شركت كننده ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  ، بعنوان  

  

  

        دكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبري

  فناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتفناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتفناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتفناوري دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتو و و و     معاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقاتمعاون تحقيقات


