
    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5033شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

  

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سحر نیک بین   سرکار خانم  

توسط    1400/ 8/ 20که در مورخ    "End noteآشنایی با نرم افزار  "کارگاه    در     

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

 داشته اند.   حضور مدرس  بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

  

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 زهرا علیجانی   سرکار خانم  

توسط    1400/ 8/ 20که در مورخ  "End noteآشنایی با نرم افزار  "کارگاه   در       

  ایی شهید بهشتی رشت برگزار در دانشکده پرستاری و مام   معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده 

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    گردید 
 

 

 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مرضیه قربان زاده   سرکار خانم  

افز "کارگاه    در               نرم  با  مورخ    "End noteار  آشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 زینب برهانی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 ر عاطفه قنبری ت ک د 
 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت           



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 تارا علیزاده   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

دانشکدهتوسط   فناوری  و  تحقیقات  دانشک   معاونت  پرستار در  بهشتی رشت  ده  مامایی شهید  و  ی 

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سیده فاطمه موسوی   سرکار خانم  

نرم افزار    ایی آشن "کارگاه    در               مورخ    "End noteبا  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مریم مرهون کار   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فاطمه نوروزی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 عارفه کاظمی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مائده مزروعی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور کننده شرکت  بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 رضائی   مائده    سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

تحقیقا توسط   دا معاونت  فناوری  و  بهشتی رشت    نشکدهت  مامایی شهید  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 زهرا حسینی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

 تر عاطفه قنبری دک 
 رشت   ه پرستاری و مامایی شهید بهشتی معاون تحقیقات و فناوری دانشکد           



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 هانیه حسنخانی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده ان  نو بع ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سارا سیاه پشت   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

دانشکدهاو مع توسط   فناوری  و  تحقیقات  بهشتی رشت    نت  مامایی شهید  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 یدری نژاد ب ح زین   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 تینا نیکومنش   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مهشید سلطان لو   سرکار خانم  

نرم افزار  "اه  کارگ   در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فاطمه عظیمی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   ضور ح شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مونا آرام   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

فناور توسط   و  تحقیقات  دانشکدهمعاونت  بهشتی رشت    ی  مامایی شهید  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 پروانه طوافی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سارا سلیمانی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور ت کننده شرک بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سیده زهرا خادمی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

ت توسط   دانشکدهمعاونت  فناوری  و  بهشتی رشت    حقیقات  مامایی شهید  و  پرستاری  دانشکده  در 

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 سهراب فاطمه پور   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 قربانی فاطمه    سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    دید برگزار گر 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فرحناز زنگویی   سرکار خانم  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 معصومه طلعت   انم  سرکار خ 

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 جناب آقای علی علیزاده 

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    رگزار گردید ب 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 رمضان چگینی جناب آقای  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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



    

 بسمه تعالي                  

                                  10/9/1400 تاريخ:                       جمهوري اسالمي ايران           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 ابوالفضل پورحیدری   ب آقای  جنا 

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    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           

                                                                    /پ2/3/ 5034شماره:                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن

                دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

 

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 علی جوادزاده   جناب آقای  

نرم افزار  "کارگاه    در               با  مورخ    "End noteآشنایی  در    1400/ 8/ 20که 

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

 داشته اند.   حضور شرکت کننده بعنوان  ،    برگزار گردید 
 

 

 

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