
 

 
  02/20/0420 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ307/0/7 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  سرکارخانم  رؤیا خرمی
توسط معاونت تحقیقات   8/2/0410که در  مورخ اخالق در پژوهشکارگاه در         

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

 

 

 

 

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



 

 
  02/20/0420 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ404/0/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 جوادزادهجناب آقای علی 

توسط معاونت تحقیقات و   8/2/0410که در  مورخ  کارگاه اخالق در پژوهشدر         
لن کارگاه دانشکده برگزار گردید فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسا

 حضور داشته اند.شرکت کننده ، بعنوان  

 

 

 طفه قنبریدکتر عا
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات



 

 
  02/20/0420 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ404/0/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 جناب آقای ابوالفضل پورحیدری

توسط معاونت تحقیقات و   8/2/0410که در  مورخ  کارگاه اخالق در پژوهشدر         
لن کارگاه دانشکده برگزار گردید رسافناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت د

 حضور داشته اند.شرکت کننده ، بعنوان  

 

 

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



 

 
  02/20/0420 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ404/0/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 علیزادهجناب آقای علی 

توسط معاونت تحقیقات و   8/2/0410که در  مورخ  کارگاه اخالق در پژوهشدر         
لن کارگاه دانشکده برگزار گردید فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسا

 حضور داشته اند.شرکت کننده ، بعنوان  

 

 

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



 

 
  02/20/0420 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ404/0/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
  سرکارخانم  تارا علیزاده

توسط معاونت تحقیقات و   8/2/0410که در  مورخ  کارگاه اخالق در پژوهشدر         
لن کارگاه دانشکده برگزار گردید فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسا

 حضور داشته اند.شرکت کننده ، بعنوان  

 

 

 طفه قنبریدکتر عا
 و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقیقات


