
 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      جمهوري اسالمي ايران           

                                                    /پ2/3/ 5485 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 استخری   رویا خرمی سرکار خانم   
معاونت     1400/ 10/ 2خ  که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در           توسط 

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 مریم مرهون کار سرکار خانم   
توسط معاونت     1400/ 10/ 2خ  که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

    زهرا علیجانی    سرکار خانم 
توسط معاونت     1400/ 10/ 2  خ که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 می شود؛  بدینوسیله گواهی  

 تارا علیزاده سرکار خانم   
توسط معاونت     1400/ 10/ 2خ  ر که در  مو   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 ی می شود؛  بدینوسیله گواه 

    زهرا زرین نیا    سرکار خانم 
توسط معاونت     1400/ 10/ 2خ  که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

    زینب برهانی    سرکار خانم 
توسط معاونت     1400/ 10/ 2خ  که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

اه  حقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگ ت 
 حضور داشته اند. شرکت کننده  دانشکده برگزار گردید ، بعنوان   

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 د؛  بدینوسیله گواهی می شو 

    جناب آقای  علی جوادزاده 
توسط معاونت     1400/ 10/ 2خ  که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 د؛  بدینوسیله گواهی می شو 

    جناب آقای  علی علیزاده   
توسط معاونت     1400/ 10/ 2خ  که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

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

 

 

 

 

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



 

 
                                                   5/10/1400 تاريخ :                                      اسالمي ايران  جمهوري          

                                                    /پ2/3/ 5484 شماره :                                                     دانشگاه علوم پزشكي گيالن        

                                                                                               دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت        

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛  

    جناب آقای  ابوالفضل  پورحیدری 
سط معاونت  تو    1400/ 10/ 2خ  که در  مور   اخالق در پژوهش کارگاه  در          

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

 

 

 

 

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

 


	بسمه تعالي
	بسمه تعالي



