
 

 
                                                   20/9/1400 تاريخ :                                      جمهوري اسالمي ايران           

                                                    /پ2/3/ 5160 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 سیده نگار پوروخشوری  دکتر    سرکارخانم  
توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          

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

 

 

 

 

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



 

 
 20/9/1400  تاريخ :                                      جمهوري اسالمي ايران           

 /پ 2/3/ 5159 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 عاطفه قنبری  دکتر    سرکارخانم  
توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          

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

 

 

 

 

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



 

 
 20/9/1400  تاريخ :                                      يران ي اسالمي اجمهور          

 /پ 2/3/ 5158 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛  
 تینا نیکومنش   سرکارخانم  

توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          
دانشکده   کارگاه  درسالن  رشت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و 

 حضور داشته اند. شرکت کننده    برگزار گردید ، بعنوان 
 

 

 

 

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



 

 
 20/9/1400  تاريخ :                                      يران ي اسالمي اجمهور          

 /پ 2/3/ 5158 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 شود؛  بدینوسیله گواهی می  

 رویا چترایی   سرکارخانم  
توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          

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

 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری 
 اوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت یقات و فن معاون تحق 



 

 
 20/9/1400  تاريخ :                                      يران ي اسالمي اجمهور          

 /پ 2/3/ 5158 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 چیرانی   زهرا حسینی   سرکارخانم  
توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          

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

 

 

 

 

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

 



 

 
 20/9/1400  تاريخ :                                      يران ي اسالمي اجمهور          

 /پ 2/3/ 5158 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 ؛  بدینوسیله گواهی می شود 

 فرحناز زنگویی   سرکارخانم  
توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          

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

 

 

 

 

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

 
 



 

 
 20/9/1400  تاريخ :                                      يران ي اسالمي اجمهور          

 /پ 2/3/ 5158 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

   شیروانی   یداله    جناب آقای 
توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          

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

 

 

 

 

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

 
 



 

 
 20/9/1400  تاريخ :                                      يران ي اسالمي اجمهور          

 /پ 2/3/ 5158 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 موسوی سید کاظم  جناب آقای   
تحقیقات  سط معاونت  تو    1400/ 9/ 17خ  که در  مور   کارگاه پروپوزال نویسی در          

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

 

 

 

 

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