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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 11/4/1931آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .1

 2931،(دانشگاه آزاد اسالمی)علوم پزشکی تهران دانشگاهکارشناسی ارشد پرستاری آموزش داخلی جراحی، 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه  

 بیست نمره 12همتا بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع دو: با کسب  نمره عالی بررسی تاثیر حمایت 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .2

 2932پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی همدان، 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.9

 2932علوم پزشکی اراک، هوشبری اتاق عمل، دانشگاه 

 کبری رشیدینام و نام خانوادگی: 

 مربی :مرتبه علمی

 krashidi2010@yahoo.comایمیل:

 09166625207تلفن: 

 فکس: 

 بروجردمتری امیرکبیر( دانشکده پرستاری  12میدان بهشت،ابتدای خیابان امیرکبیر )، استان لرستان، بروجرد آدرس:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh


 
 

 

رسانی پزشکی و تامین منابع مدیریت اطالع آوری،معاونت تحقیقات و فندانشگاه علوم پزشکی لرستان،  

 سنجی          اداره علم ،علمی

ف
ه 

ما
ن 

دی
ور

ر
79

31
 

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    200-33232333    تلفن:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

 7931ماه  خرداد

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.9    

 کارشناسی .4    

 کاردانی .5    

  زمان کارگاه()عنوان ،محل و برگزاری کارگاه 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

1. 

 انگلیسی               
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1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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