
 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 رامین صولتی ماسوله جناب آقای  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکده معاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "بی گال ی کتابخانه گ   ت ی با امکانات سا   یی آشنا   "کارگاه    در                      

    داشته اند.   رحضو   مدرس   بعنوان     ،   رگزار گردید بهشتی رشت ب 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فتانه ایمانی   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   گردید بهشتی رشت برگزار  

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          

 
 
 
 

  



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 فاطمه براری   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                      

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   ردید بهشتی رشت برگزار گ 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                                

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              مایی شهید بهشتی رشت ری و ما دانشکده پرستا                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 نرگس برجی   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "گیگالیب  آشنایی با امکانات سایت کتابخانه "کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   ید بهشتی رشت برگزار گرد 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                         



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 عزت پاریاد   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    دهفناوری دانشک معاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   دید بهشتی رشت برگزار گر

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                     کتابخانه   رییس                                            
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                         



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 سرکارخانم  دکتر ملوک پورعلیزاده 

مامایی شهید  دانشکده پرستاری و  توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه در    1400/ 9/ 15که در مورخ     "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"در کارگاه                       

    حضور داشته اند. شرکت کننده  رشت برگزار گردید ،  بعنوان   بهشتی  

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مریم نیکنامی                             

 قیقات و فناوری معاونت تح                                                                                                                                                                                                                                                                                               رییس کتابخانه                                              
                                                                                                                        دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                                                                                                                                                                                                                                                                دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                       



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 گواهی می شود؛  بدینوسیله  

 انم  هما توحیدی ارخ سرک 

توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه در دانشکده پرستاری و مامایی شهید    1400/ 9/ 15که در مورخ     "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"در کارگاه                       

    داشته اند.  ور حض شرکت کننده  وان   بهشتی رشت برگزار گردید ،  بعن 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مریم نیکنامی                             

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                              رییس کتابخانه                                              
                                                                                                                        دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                                                                                                                                                                                                                                                               ی شهید بهشتی رشت کده پرستاری و مامای دانش                       



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 محمود حیدری     جناب آقای دکتر 

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "یی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیبنا آش "کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   زار گردید بهشتی رشت برگ 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   امی مریم نیکن                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 شراره خدمتکار   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   گردید   بهشتی رشت برگزار 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                  
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مهرنوش خوش تراش دکتر    سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  کتابخانه    ری  واحد با همکا   فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   برگزار گردید   بهشتی رشت 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رییس کتابخانه                                             
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                         



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 جناب آقای  ابوذر رمضانی 

توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه در دانشکده پرستاری و مامایی شهید    1400/ 9/ 15که در مورخ     "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"در کارگاه                        

    حضور داشته اند. شرکت کننده  رشت برگزار گردید ،  بعنوان   بهشتی  

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                           مریم نیکنامی                              

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                          رییس کتابخانه                                              
                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                                                                                                                                                                                                                                                  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                        



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 بدینوسیله گواهی می شود؛  

 سرکارخانم  فاطمه  رمضانی 

توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده با همکاری  واحد کتابخانه در دانشکده پرستاری و مامایی شهید    1400/ 9/ 15که در مورخ     "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه  در                       

    حضور داشته اند. شرکت کننده  بهشتی رشت برگزار گردید ،  بعنوان   

 
 عاطفه قنبری   دکتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مریم نیکنامی                              

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                              رییس کتابخانه                                              
                                                                                                                         ی رشت   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشت                                                                                                                                                                                                                                                              دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                       



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 زلیخا رنجبر   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15رخ  که در مو     "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   ردید بهشتی رشت برگزار گ 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 معصومه روحی زاده   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    دانشکده  فناوریمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   زار گردید بهشتی رشت برگ 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                  
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مهدی شیرزاد سیبنی     جناب آقای دکتر 

ستاری و مامایی شهید  در دانشکده پر با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   شت برگزار گردید بهشتی ر 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 عاونت تحقیقات و فناوری م                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 ود؛  بدینوسیله گواهی می ش 

 سرکارخانم  دکتر لیال روحی 

کده با همکاری  واحد کتابخانه در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانش   1400/ 9/ 15که در مورخ     "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"در کارگاه                       

    حضور داشته اند. رکت کننده  ش بهشتی رشت برگزار گردید ،  بعنوان   

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                             

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                              کتابخانه         رییس                                        
                                                                                                                         دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                                                                                                                                                                                                                                                                تاری و مامایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرس                       



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 یداله شیروانی   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"ارگاه  ک   در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   گردید   بهشتی رشت برگزار 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              رشت   مایی شهید بهشتی دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 بتول علیزاده تقی آباد   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   ت برگزار گردید بهشتی رش

 
 ر عاطفه قنبری دکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 دکتر عاطفه قنبری   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    نشکدهفناوری دا معاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   زار گردید بهشتی رشت برگ 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 یس کتابخانه       ری                                           
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 آزیتا محققیان   دکتر   سرکارخانم  

مامایی شهید    در دانشکده پرستاری وبا همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   رگزار گردید بهشتی رشت ب 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 حقیقات و فناوری معاونت ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 نسترن میرفرهادی   کارخانم  سر 

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو نده  شرکت کن   بعنوان     ،   ار گردید بهشتی رشت برگز 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   مامایی شهید بهشتی رشت   دانشکده پرستاری و                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 نوروزمهر   صدیقه    سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"ه  کارگا   در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   ار گردید بهشتی رشت برگز 

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   نیکنامی   مریم                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                              مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          



 

  

 بسمه تعالي                                                                                                                                                         
             

 23/9/1400 تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                   جمهوري اسالمي ايران                   

 /پ3/ 5261/2 شماره:                                                                                                                                                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي گيالن                

                                                                                                                                                                              دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت      

                                                                                                                                       

 

 

 نوسیله گواهی می شود؛  بدی 

 مریم نیکنامی   سرکارخانم  

در دانشکده پرستاری و مامایی شهید  با همکاری  واحد کتابخانه    فناوری دانشکدهمعاونت تحقیقات و  توسط    1400/ 9/ 15که در مورخ      "آشنایی با امکانات سایت کتابخانه گیگالیب"کارگاه    در                     

    داشته اند.  ر حضو شرکت کننده    بعنوان     ،   گردید بهشتی رشت برگزار  

 
 دکتر عاطفه قنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مریم نیکنامی                               

 معاونت تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رییس کتابخانه                                                 
                                                                                                                               مایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و ما                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                          

 


