
 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5036/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 
  

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سمیه پوی   سرکار خانم  

معاونت  توسط    1400/ 8/ 27که در مورخ    "نحوه ارسال مقاله به مجله "کارگاه    در            

  در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار گردید  تحقیقات و فناوری دانشکده 

 داشته اند.   حضور مدرس  بعنوان  ،  
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 
  

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 زهرا علیجانی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در      به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  مامای   معاونت  و  پرستاری  دانشکده  رشت  در  بهشتی  شهید  ی 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    ید برگزار گرد 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مهشید سلطان لو   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  توسط    1400/ 8/ 27مورخ  در    که   "نحوه 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 
  

 می شود؛    گواهی   نوسیله بدی 

 سارا سیاه پشت   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در               به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در    1400/ 8/ 27که 

دانشکده توسط   فناوری  و  تحقیقات  بهشتی    معاونت  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    رشت برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 
  

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سیده زهرا خادمی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در               به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در    1400/ 8/ 27که 

دانشکده توسط   فناوری  و  تحقیقات  پرس   معاونت  دانشکده  ش در  مامایی  و  بهشتی  تاری  هید 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    رشت برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 
 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فاطمه نوروزی   سرکار خانم  

ارس   "کارگاه    در               مقاله نحوه  مجله  ال  مورخ    "به  در    1400/ 8/ 27که 

دانشکده توسط   فناوری  و  تحقیقات  بهشتی    معاونت  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    رشت برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 
  

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 زینب برهانی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در               به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در    1400/ 8/ 27که 

دانشکده توسط   فناوری  و  تحقیقات  بهشتی    معاونت  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 د. داشته ان   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    رشت برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 تارا علیزاده   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در  به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  دانشکده    معاونت  ما در  و  رشت  پرستاری  بهشتی  شهید  مایی 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 الناز فرجی   سرکار خانم  

ب   "کارگاه    در  مقاله  ارسال  مجلهنحوه  مورخ    "ه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  ی د ب 

 سارا سلیمانی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

 ی نبر ه ق دکتر عاطف 
 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت           



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مریم مرهون کار   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  مامایی    معاونت  و  پرستاری  دانشکده  رشت  در  بهشتی  شهید 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 آزاده احمدی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  م   "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27ورخ  که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 می شود؛  نوسیله گواهی  بدی 

 فرحناز زنگویی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 معصومه طلعت   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در  به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مرضیه آبادگر   سرکار خانم  

مجله  نحوه   "کارگاه    در  به  مقاله  مورخ    "ارسال  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فاطمه عشور فالحی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 الهام محمدی   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  پر   معاونت  دانشکده  رشت  در  بهشتی  شهید  مامایی  و  ستاری 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 هانیه حسنخانی   سرکار خانم  

مقاله   "کارگاه    در    ارسال  مجله  نحوه  مورخ    "به  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فرشته حیدری   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مرضیه شاهبندری   سرکار خانم  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  مامایی   معاونت  و  پرستاری  دانشکده  رشت    در  بهشتی  شهید 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 جناب آقای فرزام شیخی 

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مور   "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27خ  که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 شود؛    نوسیله گواهی می بدی 

 علی جوادزاده   جناب آقای  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 علیزاده   علی    جناب آقای  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    گردید   برگزار 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 رمضان چگینی   جناب آقای  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده معا  فناوری  و  تحقیقات  رشت    ونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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



 

 بسمه تعالي             

                     10/9/1400 تاريخ:                                 جمهوري اسالمي ايران  

                                                                  /پ5035/2/3شماره:                                                              دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 والفضل  پورحیدری اب   جناب آقای  

مجله  "کارگاه    در    به  مقاله  ارسال  مورخ    "نحوه  در  توسط    1400/ 8/ 27که 

دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  رشت    معاونت  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور   شرکت کننده   بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 

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