
 

 
  71/03/7407 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ7371/1/3شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

 آقای سید کاظم موسویجناب 
توسط معاونت تحقیقات   21/3/2412که در  مورخ پروپوزال نویسی کارگاهدر         

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

 

 

 

 

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



 

 
  17/03/1401 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1311/2/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 فاطمه قربانیسرکارخانم  

توسط معاونت تحقیقات   21/3/2412که در  مورخ پروپوزال نویسی کارگاهدر         
و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده 

 حضور داشته اند.شرکت کننده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

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



 

 
  17/03/1401 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1311/2/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 سرکارخانم  سپیده غالمی

توسط معاونت تحقیقات   21/3/2412که در  مورخ کارگاه پروپوزال نویسیدر         
ن کارگاه دانشکده و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسال

 حضور داشته اند.شرکت کننده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

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



 

 
  17/03/1401 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1311/2/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 فرشته حیدری نژادسرکارخانم  

توسط معاونت تحقیقات   21/3/2412که در  مورخ کارگاه پروپوزال نویسیدر         
و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه دانشکده 

 حضور داشته اند.شرکت کننده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

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

 
 



 

 
  17/03/1401 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1311/2/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 شود؛ بدینوسیله گواهی می 
 جناب آقای علی علیزاده

توسط معاونت   21/3/2412که در  مورخ کارگاه پروپوزال نویسیدر                 
تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه 

 حضور داشته اند.شرکت کننده دانشکده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

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

 
 



 

 
  17/03/1401 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1311/2/3 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 مهرناز کوشان فردسرکارخانم  

توسط معاونت   21/3/2412که در  مورخ کارگاه پروپوزال نویسیدر                 
الن کارگاه تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درس

 حضور داشته اند.شرکت کننده دانشکده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

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

 

 
         


