
 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      جمهوري اسالمي ايران           

 /پ 2/3/ 5457 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 استخری   سرکار خانم  رویا خرمی 
 A grounded theory" نال کالب  پژوهشی با عنوان مقاله در ژور         

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"    که
مور  تحق    1400/ 9/ 24خ  در   معاونت  و  توسط  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  یقات 

بعنوان     ، گردید  برگزار  دانشکده  کارگاه  درسالن  رشت  بهشتی  شهید  مامایی 
 حضور داشته اند. سخنران  

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 جهانی   دکتر مرضیه   سرکار خانم  
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
تحق    1400/ 9/ 24خ  مور  معاونت  مامایی  توسط  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  یقات 

، بعنوا شهید بهشت    شرکت کننده ن   ی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 لیزاده تقی آباد بتول ع سرکار خانم   
 A grounded theory"  ا عنوان مقاله نال کالب  پژوهشی ب در ژور         

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مامایی     1400/ 9/ 24خ  مور  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  توسط 

، بعنوان   شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردی  شرکت کننده  د 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 فاطمه مودب سرکار خانم   
با  در ژور           A grounded theory"  عنوان مقاله نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مامایی     1400/ 9/ 24خ  مور  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  توسط 

شرکت کننده  ، بعنوان   شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید  
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 فرشته مالیی سرکار خانم   
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مامایی     1400/ 9/ 24خ  مور  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  توسط 

، بعنوان    شرکت کننده  شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 سحر نیک بین سرکار خانم   
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مامایی     1400/ 9/ 24خ  مور  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  توسط 

، بعنوان    شرکت کننده  شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 ؛  بدینوسیله گواهی می شود 

 خدیجه ابراهیمی سرکار خانم   
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
پرس    1400/ 9/ 24خ  مور  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  مامایی  توسط  و  تاری 

، بعنوان   شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانش  شرکت کننده  کده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 ود؛  بدینوسیله گواهی می ش 

 زهرا زرین نیا سرکار خانم   
با عنوان مقاله نال کال در ژور           A grounded theory"  ب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
ف    1400/ 9/ 24خ  مور  و  تحقیقات  معاونت  مامایی  توسط  و  پرستاری  دانشکده  ناوری 

، بعنوان   شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه د  شرکت کننده  انشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 ی نسترن میرفرهاد سرکار خانم   
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مامایی     1400/ 9/ 24خ  مور  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  توسط 

، بعنوان     شهید بهشتی رشت  شرکت کننده  درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 داشته اند.   حضور 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 سمیه پوی سرکار خانم   
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مامایی     1400/ 9/ 24خ  مور  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  توسط 

، بعنوان    ننده  شرکت ک شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 معصومه عسگری سرکار خانم   
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مامایی     1400/ 9/ 24خ  مور  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  توسط 

، بعنوان    شرکت کننده  شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 دینوسیله گواهی می شود؛  ب 

 جناب آقای  یداله شیروانی 
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
و    1400/ 9/ 24خ  مور  تحقیقات  معاونت  مامایی    توسط  و  پرستاری  دانشکده  فناوری 

، بعنوان    شرکت کننده  شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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



 

 
   4/10/1400 تاريخ :                                      مي ايران جمهوري اسال          

 /پ 2/3/ 5458 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 اليبسمه تع       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 ی جناب آقای  سید کاظم موسو 
با عنوان مقاله در ژور           A grounded theory"  نال کالب  پژوهشی 

study: Exploring health care professionals decision 

making when managing and stage heart failure"     که در
مع    1400/ 9/ 24خ  مور  مامایی  توسط  و  پرستاری  دانشکده  فناوری  و  تحقیقات  اونت 

، بعنوان     شهید بهشتی رشت  شرکت کننده  درسالن کارگاه دانشکده برگزار گردید 
 حضور داشته اند. 

 

 

 

 

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