
 

 
 72/01/0011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 8405 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  جناب آقای یداله شیروانی

توسط معاونت   32/01/0011خ که در  مور "پروپوزال نویسی" کارگاه در         

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

 

 

 

 

 عاطفه قنبریدکتر 
 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت



 

 
 72/01/0011  تاريخ :                                     نجمهوري اسالمي ايرا          

 9505 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 گواهی می شود؛ 

 زینب برهانیسرکار خانم  

توسط معاونت  32/01/0011خ که در  مور "پروپوزال نویسی"کارگاه در         

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

 

 

 
 

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

 
 



 

 
 72/01/0011  تاريخ :                                     نجمهوري اسالمي ايرا          

 9505 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 گواهی می شود؛ 
 مریم مرهون کارسرکار خانم  

توسط معاونت  32/01/0011خ که در  مور "پروپوزال نویسی"کارگاه در         

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

 

 

 
 

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

 
 

 



 

 
 72/01/0011  تاريخ :                                     نجمهوري اسالمي ايرا          

 9505 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 گواهی می شود؛ 

 هانیه حسنخانیسرکار خانم  

توسط معاونت  32/01/0011خ که در  مور "پروپوزال نویسی"کارگاه در         

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

 

 

 
 

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

 



 

 
 72/01/0011  تاريخ :                                     نجمهوري اسالمي ايرا          

 9505 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 گواهی می شود؛ 

 زهرا علیجانی پریزادسرکار خانم  

توسط معاونت  32/01/0011خ که در  مور "پروپوزال نویسی"کارگاه در         

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

 

 

 
 

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

 



 

 
 72/01/0011  تاريخ :                                     نجمهوري اسالمي ايرا          

 9505 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 گواهی می شود؛ 

 جناب آقای ابوالفضل پورحیدری

توسط معاونت  32/01/0011خ که در  مور "پروپوزال نویسی"کارگاه در         

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

 

 

 
 

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

 
 
 


