
 

 
  12/21/2011 تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ2121/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

  علی بزی جناب آقای
ndergraduate nursingU” مقاله با عنوان  ژورنال کالب پژوهشیدر         

simulation facilitators lived experience of facilitating 

fidelity simulation: A -action during high-in-reflection

”phenomenological study  توسط معاونت   81/11/1011مورخ  که در
تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه 

 حضور داشته اند. مدرسدانشکده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

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



 

 
   12/21/2011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1122/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 
 بدینوسیله گواهی می شود؛ 

 آرزو منفرد سرکار خانم 
ndergraduate nursingU” در ژورنال کالب پژوهشی با عنوان مقاله         

simulation facilitators lived experience of facilitating 

fidelity simulation: A -action during high-in-reflection

”phenomenological study توسط معاونت   81/81/8011در  مورخ  که
تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه 

 حضور داشته اند. شرکت کنندهدانشکده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

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

 

 

 

 



 

 
   12/21/2011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1122/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 

 

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 یا خرمیوسرکار خانم  ر

ndergraduate nursing” Uدر ژورنال کالب پژوهشی با عنوان مقاله         

simulation facilitators lived experience of facilitating 

fidelity simulation: A -action during high-in-reflection

phenomenological study” توسط معاونت   81/81/8011ر  مورخ که د
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

 

 



 

 
   12/21/2011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1122/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 

 

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 الییفرشته مسرکار خانم  

ndergraduate nursing” Uدر ژورنال کالب پژوهشی با عنوان مقاله         

simulation facilitators lived experience of facilitating 

fidelity simulation: A -action during high-in-reflection

phenomenological study”  توسط معاونت   81/81/8011که در  مورخ
فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه تحقیقات و 

 حضور داشته اند.شرکت کننده دانشکده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 معاون تحقیقات و فناوری

 

 



 

 
   12/21/2011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1122/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 

 

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 جناب آقای سید کاظم موسوی

ndergraduate nursing” Uان مقاله در ژورنال کالب پژوهشی با عنو        

simulation facilitators lived experience of facilitating 

fidelity simulation: A -action during high-in-reflection

phenomenological study”  توسط معاونت   81/81/8011که در  مورخ
ی رشت درسالن کارگاه تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشت

 حضور داشته اند.شرکت کننده دانشکده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 معاون تحقیقات و فناوری

 

 



 

 
   12/21/2011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1122/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 جناب آقای یداله شیروانی

ndergraduate nursing” Uدر ژورنال کالب پژوهشی با عنوان مقاله         

acilitators lived experience of facilitating simulation f

fidelity simulation: A -action during high-in-reflection

phenomenological study”  توسط معاونت   81/81/8011که در  مورخ
تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه 

 حضور داشته اند.شرکت کننده عنوان  دانشکده برگزار گردید ، ب
 

 

 

 

 دکتر عاطفه قنبری
 معاون تحقیقات و فناوری

 

 

 

 



 

 
   12/21/2011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1122/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 

 

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 مرضیه جهانیسرکار خانم  

ndergraduate nursing” Uدر ژورنال کالب پژوهشی با عنوان مقاله         

ting simulation facilitators lived experience of facilita

fidelity simulation: A -action during high-in-reflection

phenomenological study”  توسط معاونت   81/81/8011که در  مورخ
تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت درسالن کارگاه 

 حضور داشته اند.شرکت کننده دانشکده برگزار گردید ، بعنوان  
 

 

 

 

 کتر عاطفه قنبرید
 معاون تحقیقات و فناوری

 

 



 

 
   12/21/2011تاريخ :                                     جمهوري اسالمي ايران          

 /پ1122/1/2 شماره :                                                    دانشگاه علوم پزشكي گيالن       

                                                                                           دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت       

 بسمه تعالي       

 
 

 

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛ 
 سمیه پویسرکار خانم  

ndergraduate nursing” Uدر ژورنال کالب پژوهشی با عنوان مقاله         

simulation facilitators lived experience of facilitating 

simulation: A  fidelity-action during high-in-reflection

phenomenological study”  توسط معاونت   81/81/8011که در  مورخ
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

 

 


