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 دا خانمهب 

 آدرس صفحِ ضخصی در ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی

  آدرس صفحِ ضخصی در ٍب سایت داًطگاُ

  فایل ّا

 11/4/1397: آخریي تِ رٍزرساًی

 تحصیلی ٍ آهَزضی  سَاتك  

 گرایص اطفال، داًطگاُ علَم پسضکی ّوذاى، پرستاری:  ارضذکارضٌاسی.1

تررسی همایسِ ای آهَزش تْذاضت لاعذگی تِ دٍ رٍش  سخٌراًی ٍ گرٍُ  ّوساالى تر رٍی : (عٌَاى، راٌّوا، هطاٍر)پایاى ًاهِ 

 .آگاّی ٍ عولکرد تْذاضت لاعذگی داًص آهَزاى دختر دٍرُ اٍل هتَسطِ ضْر ّوذاى

 پرستاری، داًطکذُ پرستاری الیگَدرز: کارضٌاسی.2

 (عٌَاى رضتِ، داًطگاُ، سال فارغ التحصیلی )کارداًی.3

 ضرکت در دٍرُ ّای آهَزضی ٍ کارگاُ ّا 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

  افتخارات ٍ جَایس

 زّرا هَسَی: ًام ٍ ًام خاًَادگی

 هرتی:هرتثِ علوی

 zahramosavi786@yahoo.com:ایویل

 09168606498: تلفي

 : فکس

  هتری اهیرکثیر، داًطکذُ پرستاری ترٍجرد25هیذاى تْطت، خیاتاى اهیرکثیر، لرستاى، ترٍجرد، :آدرس
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 سَاتك کاری 

 سَاتك تالیٌی 

 (در هماطع زیر )سَاتك تذریس 

 فَق تخصص.1   

 تخصص.2 

 کارضٌاسی ارضذ.3 

 کارضٌاسی.4 

 کارداًی.5  

  ُ(عٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ)ترگساری کارگا 

  (عٌَاى دلیك درج ضذُ در اتالغ، تاریخ ضرٍع ٍ اتوام)سَاتك اجرایی 

  سَاتك پژٍّطی 

 اتذاعات ٍ اختراعات. الف

 طرح ّای پژٍّطی .ب

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج

پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا  هطاٍرُ. د

 هماالت. ُ

 فارسی

1. 

 اًگلیسی

1. 

 هماالتخالصِ چاج ارائِ ٍ . ٍ

 هلی  .1
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 تیي الوللی  .2

 عالیك پژٍّطی 

 کتة 

 عضَیت در ضَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری هماالت 

 عضَیت در هجاهع 

 عالیك عوَهی/ ی عوَهیهْارتْا 
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