
 

 
                                                   28/9/1400  تاريخ :                                      جمهوري اسالمي ايران           

                                                    /پ2/3/ 5324 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

   موسوی سید کاظم      جناب آقای 
توسط معاونت تحقیقات     1400/ 9/ 25خ  که در  مور   پروپوزال نویسی  کارگاه در          

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛  
   تارا علیزاده   سرکار خانم  

نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاونت     1400/ 9/ 25خ  که  توسط 
درس  رشت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  کارگاه  تحقیقات  الن 

 حضور داشته اند.   شرکت کننده دانشکده برگزار گردید ، بعنوان   
 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 سرکار خانم  فاطمه نوروزی  
نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاونت     1400/ 9/ 25خ  که  توسط 

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 ود؛  بدینوسیله گواهی می ش 

 سرکار خانم  زینب برهانی  
نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاونت     1400/ 9/ 25  خ که  توسط 

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 می شود؛  بدینوسیله گواهی  

 سرکار خانم  مریم مرهون کار  
نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاونت     1400/ 9/ 25خ  که  توسط 

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 سرکار خانم  معصومه طلعت  
نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاونت     1400/ 9/ 25خ  که  توسط 

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 د؛  بدینوسیله گواهی می شو 
 جناب آقای  علی علیزاده  

نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاونت     1400/ 9/ 25خ  که  توسط 
کارگاه   درسالن  رشت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات 

 حضور داشته اند. شرکت کننده  دانشکده برگزار گردید ، بعنوان   
 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 د؛  بدینوسیله گواهی می شو 

 جناب آقای  علی جوادزاده  
نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاونت     1400/ 9/ 25خ  که  توسط 

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                    28/9/1400  تاريخ :                                      ايران   جمهوري اسالمي          

                                                    /پ2/3/ 5325 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 جناب آقای ابوافضل  پورحیدری  
نویسی  کارگاه  در           مور   پروپوزال  در   معاو    1400/ 9/ 25خ  که  نت  توسط 

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

 

 

 

 

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

 


	بسمه تعالي
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