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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 سمیه پوی   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کالب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناوری  توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات    دانشکده معاونت 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار  بعنوان  ،    دانشکده 
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 دکتر مرضیه جهانی   سرکارخانم  

ژور د  مقاله کل   نال ر  عنوان  با  پژوهشی   Effectiveness of a virtual reality "  ب  

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در و توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  تحقیقات  دانشکده   معاونت    فناوری 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید نشک دا   سالن  برگزار    بعنوان  ،    ده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 هرنوش خوش تراش دکتر م   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در تحقیق توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  دانشکده معاونت  فناوری  و    ات 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 ه اند. شت دا   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 رویا خرمی   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناوری توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات    دانشکده   معاونت 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 معصومه طلعت   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناو توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    ری 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 شود؛    نوسیله گواهی می بدی 
 فاطمه نوروزی   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناتوسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    وری 
مامایی پرستاری   رشت    و  بهشتی  کارگاه در شهید  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 ندا کریمی   سرکارخانم  

ژور د  ع ر  با  پژوهشی  کلب   مقاله نال   Effectiveness of a virtual reality "  نوان 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناوری توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات    دانشکده   معاونت 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری 
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 زهرا زرین نیا   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فن توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    اوری 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری 
 معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 ملوک عطاطلب   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناو توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    ری 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 فاطمه مودب   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناور ط  توس    1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    ی 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 امرالهی فاطمه    انم  سرکارخ 

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فن توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    اوری 
شهی  مامایی  و  رشت  پرستاری  بهشتی  کارگاه در د  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 بیتا بادپروا   سرکارخانم  

ژور د  مقالر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  ه نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناتوسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    وری 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار      بعنوان ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 جناب آقای علی بزی 

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در دا توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  فناوری  و  تحقیقات    نشکده معاونت 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
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 قات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت معاون تحقی 



 

 

 8/9/1400 تاریخ: جمهوري اسالمي ايران               

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن            

 /پ 4963/2/3 شماره:   دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 بسمه تعالي     
                         

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 
 فرشته ملیی   سرکارخانم  

ژور د  مقاله ر  عنوان  با  پژوهشی  کلب    Effectiveness of a virtual reality "  نال 

intervention to minimize pediatric stress and pain intensity during 

venipuncture”"  در فناو توسط      1400/ 8/ 12خ  مور   که  و  تحقیقات  دانشکده معاونت    ری 
رشت   بهشتی  شهید  مامایی  و  کارگاه در پرستاری  گردید   سالن  برگزار    بعنوان  ،    دانشکده 

 داشته اند.   ر حضو شرکت کننده  
 

 

 

 

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

 


