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 :سًابق شغلی

 

 .الهزد( عج)ثیوبرسشبى ٍلی عصز( اسشخذام دیوبًی)اسبق عول  دزسشبر: 3133الی  3131اس 

 .الهزد( عج)هسئَل اهَر دارٍیی ثیوبرسشبى ٍلی عصز: 3133-3131

 .الهزد( عج)سَدزٍایشر وٌشزل عفًَز ثیوبرسشبى ٍلی عصز: 3111سب  3111

 .الهزد( عج)ٍ وبرضٌبس ّوبٌّگ وٌٌذُ ایوٌی ثیوبر ثیوبرسشبى ٍلی عصز HSRئَل هس: 3111

 .سذریس در داًطىذُ دزسشبری ام الجٌیي الهزد: سب وٌَى 3111

 .هذیز گزٍُ دزسشبری داًطىذُ دزسشبری ام الجٌیي الهزدهعبٍى آهَسضی ٍ : سب وٌَى 3111

 
 

 َبی تحقیقبتی پبیبن یبفتٍ ي در حبل اجراطرح سبل

 

3113 

 

3115 

خص ّبی ثزاسشزس، اضطزاة ٍ افسزدگی دزسشبراى ضبغل در ث EFTسبثیزاجزای سىٌیه  -

 .درهبًی ثیوبرسشبى ّبی ضْز الهزد

-  

د خبًَادُ ٍ سالهز رٍاى در سًبى هشبّل ضبغل خبًَادُ ثب عولىز -ثزرسی راثطِ سعبرض وبر -

 .در ثخص ّبی درهبًی ثیوبرسشبى ّبی جٌَة اسشبى فبرس

 

 
 

http://pajooheshyar.sums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=lamerdnursing&seed=dPnQy573XBp8VWcHavixFb8yLHkP9DYyt3TLfRL6fVDcS31q3D&cod_tarh=98-01-98-21234
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http://pajooheshyar.sums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=lamerdnursing&seed=dPnQy573XBp8VWcHavixFb8yLHkP9DYyt3TLfRL6fVDcS31q3D&cod_tarh=98-01-98-21234
http://pajooheshyar.sums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=lamerdnursing&seed=dPnQy573XBp8VWcHavixFb8yLHkP9DYyt3TLfRL6fVDcS31q3D&cod_tarh=94-01-98-9977
http://pajooheshyar.sums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=lamerdnursing&seed=dPnQy573XBp8VWcHavixFb8yLHkP9DYyt3TLfRL6fVDcS31q3D&cod_tarh=94-01-98-9977


 2 

 

 علمیمقبالت 

 مقبلٍمشخصبت  

 ثِ هجشالیبى هزالجشی خَد رفشبرّبی ثز هحَر خبًَادُ سَاًوٌذسبسی الگَی سبثیز ثزرسی- 

 .ىسْزا هشبثَلیسن ٍ غذد هجلِ.) Submission (ًَعذٍ دیبثز

 خَد رفشبرّبی ثز هحَر خبًَادُ سَاًوٌذسبسی الگَی ثز هجشٌی آهَسش سبثیز ثزرسی -

 ثْطشی ضْیذ دشضىی علَم داًطگبُ دزسشبری هجلِ در ضذُ چبح (دیبثز در هزالجشی

 ..)سْزاى

 دب اس هزالجز ثز هحَر خبًَادُ سَاًوٌذسبسی الگَی ثز هجشٌی آهَسضی ثزًبهِ سبثیز ثزرسی -

 هبُ آثبى.هبسًذراى دشضىی علَم داًطگبُ سویٌبر.سخٌزاًی ثصَرر ارائِ .دٍ .ًَع دیبثز در
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 ثِ هجشال ثیوبراى در ٍرسش ٍ ثذًی فعبلیز هیشاى ثز خَدهزالجشی آهَسضی ثزًبهِ ثخطی اثز ثزرسی-

 داًطگبُ هبهبیی ٍ دزسشبری در دژٍّص سَسعِ علوی هجلِ.) Submission (ًَع دٍ دیبثز

 .گزگبى دشضىی علَم

 
 

 

 شرکت درَمبیش َب ي سمیىبرَب 
 ٍ سالهز ارسمبی راّىبرّبی سزاسزی ّوبیص دٌجویي :در سخٌزاى عٌَاى ثِ حضَر - 

 11.هبُ آثبى هبسًذراى دشضىی علَم داًطگبُ.هزالجشی خَد هحَریز .ثب ّب چبلص

 

 11هبُ اردیجْطز.ضیزاس دشضىی علَم.ّوزاُ سالهز الوللی ثیي سویٌبر در حضَر -

 

 

 رکت در کبرگبٌش 

 
 (.سخٌزاى)جزاحی عول اس دس ٍ حیي لجل، دزسشبری ّبی هزالجز- 

 (.سخٌزاى)ثیوبرسشبًی عفًَز وٌشزل-

 (.سخٌزاى)وَرًٍبٍیزٍس-

 3115 آهَسضی همزرار ٍ لَاًیي ثب آضٌبیی-

 3115 دٌج هٌطمِ والى آهَسضی هذیزاى دَدهبًی دٍرُ در ضزوز

 3111 دشضىی اخالق -

 3111 ًٍشیالسَر سیز برثیو اس هزالجز -

 3111 دیطزفشِ spss وبرگبُ-
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3111- systematic review  

 3111 اطالعبر فٌبٍری وبرثزد -

 3111 اداری اسَهبسیَى افشار ًزم آهَسش -

 

 3111 ًَیسی دزٍدَسال وبرگبُ-

 

 3111 سحمیك رٍش وبرگبُ -

 

 3111 دیجیشبل وشبثخبًِ ثب آضٌبیی -

 

 3111بًیاصَل وٌشزل عفًَز ثیوبرسش-
 

 

 

  

 

 
 

 سًابق تذریس 

 (ٍاحذسئَری1)3داخلی جزاحی - 

 (ٍاحذ سئَری1)1داخلی جزاحی -

 (ٍاحذ سئَری1)1داخلی جزاحی -

 (ٍاحذ سئَری1)1داخلی جزاحی -

 (ٍاحذسئَری1)رٍاًطٌبسی فزدی ٍ اجشوبعی -

 (ٍاحذ سئَری1) 1ٍ 3دزسشبری ثْذاضز رٍاى  -

رآهَسی داخلی جزاحی ، وب(ثخص اسبق عول)حضَر در وبرآهَسی در عزصِ  -
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 .در ثخص ّبی درهبًی ثیوبرسشبى ٍلی عصز الهزد 3ٍ1ٍ1ٍ1

 (ٍاحذ1)اصَل ٍ هْبرسْبی دزسشبری ًظزی ٍ عولی -

-  

 (ٍاحذ1)دزسشبری ثْذاضز فزد ٍ خبًَادُ -
 

 

 

 مُبرت َب 
 .3131اخذ هذرن دیذلن سثبى اًگلیسی  - 

 3111گذراًذى دٍرُ فلَضیخ یبدگیزی الىشزًٍیه -

 3115آهَسش دشضىی گذراًذى فلَضیخ -

 

 

 :امتیبزات ي سًابق کسب شذٌ مُبرت َب 
(. فعبل فزٌّگی)3131ثزگشیذُ ًوًَِ داًطگبُ علَم دشضىی ضیزاس در سبل  - 

 .داًطجَی ًوًَِ داًطگبُ در رضشِ اسبق عول

ٍ داًطگبُ علَم . 3131اسشعذاد درخطبى داًطگبُ علَم دشضىی ضیزاس در سبل  -

 .3111سبل ثْشیسشی ٍ سَاًجخطی سْزاى 

 MHLE.3111اخذ ًوزُ لجَلی در آسهَى سثبى  -

 .دریبفز سطَیك ًبهِ ّبی هشعذد اس سَی هسئَلیي داًطگبُ ٍ هسئَلیي ثیوبرسشبى -

-  

 

 :عضًیت در کمیتٍ َب، اوجمه َب ي مجبمع علمی 
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 .عضَیز فعبل در ثسیج اداری.عضَیز در ثسیج  در دٍراى داًطجَیی - 

 .اًطىذُ دزسشبری حضزر سیٌت الرسشبىعضَ وویشِ سحمیمبر داًطجَیی د -

 .3111عضَیز در حَسُ علَم اسالهی اسبسیذ  -

 .ثیوبرسشبى HSRهسئَل وویشِ  -

 .عضَ وویشِ طزح سحَل ًظبم سالهز در  ثیوبرسشبى -

 .دثیز وویشِ وٌشزل عفًَز ثیوبرسشبى -

-  

 

 

 


