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باسمه تعالی
Corriculum  Vitae

اجرائیکارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و

الف: اطالعات شخصی  
:تاریخ تکمیل کارنا مهبخشنده باورسادام خانوادگی :نمریم:نام

-:شماره تلفنان(الیگودرز): دانشگاه علوم پزشکی لرستآدرس محل کار ( دانشکده )
bavarsad.maryam@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی :

ب: سوابق تحصیلی 

:) تحصیالت دانشگاهی1
رشته 

تحصیلی 
گرایش رشته 

تحصیلی
دانشگاه محل در جه علمی 

تحصیل 
شهر 
محل 

تحصیل

کشور محل 
تحصیل 

تاریخ 
فراغت از 

تحصیل

معدل

علوم پزشکی کارشناسی- يپرستار
اصفهان

138718.12ایراناصفهان

- آموزش داخلی پرستاري
جراحی

کارشناسی 
ارشد

علوم پزشکی 
جندي شاپور اهواز

139018.64ایراناهواز

:) پایان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصیل2
مقطع عنوان پایان نامه 

تحصیلی
ه نمرنام استاد یا اساتید راهنما

پایان 
نامه

بررسی تاثیر تمرینات عضالت دمی بر شاخص هاي وضعیت 
بالینی و کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادي ریه

کارشناسی 
ارشد

عبدالعلی شریعتی
دکتر اسماعیل ایدنی

19.82
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ج: موقعیت هاي شغلی وحرفه اي 
:سابقه ارائه خدمات آموزشی)1

سال تدریس عنوان درس نوع درس قطع تحصیلی مموسسه محل تدریس 
دانشکده علوم پزشکی شوشتر
دانشکده علوم پزشکی شوشتر
دانشکده علوم پزشکی شوشتر
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز

ی اهوازدانشکده پرستاري مامای
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز

مامایی اهوازدانشکده پرستاري 
دانشکده پرستاري مامایی اهواز
دانشکده پرستاري مامایی اهواز

دانشکده پرستاري مامایی اهواز
مامایی اهوازدانشکده پرستاري 

دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز

انشکده پرستاري الیگودرزد
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز
دانشکده پرستاري الیگودرز

کارشناسی اتاق عمل
کارشناسی پرستاري
کارشناسی اتاق عمل

ناسی پرستاريکارش
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري

کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري

کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري

کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري 
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري

اسی پرستاريکارشن

کارشناسی پرستاري
کارشناسی مامایی

کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري
کارشناسی پرستاري

سی پرستاريکارشنا

نظري
نظري
نظري
نظري
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی
عملی

عملی
عملی
تئوري
تئوري
تئوري
عملی
عملی
عملی
تئوري

عملی
عملی

عملی
عملی

آشنایی با بیماریهاي داخلی
2داخلی جراحی 

احیاء قلبی ریوي پیشرفته
1داخلی جراحی 

)CCUقلب (کارآموزي 
کارآموزي زنان

کارآموزي ارتوپدي
کارآموزي ارتوپدي

کارورزي زنان
کارورزي ارتوپدي

کارورزي پوست
کاروزي چشم

کاروزي فک و صورت
ENTکارورزي 

کارورزي پوست
کارورزي ریه

کارورزي ارتوپدي
کارآموزي ارتوپدي و گوارش

- ENT- چشم-کارورزي پوست
فک و صورت

زي ریهکارآمو
کارآموزي داخلی جراحی

اصول و فنون پرستاري
گوارش2داخلی جراحی 
خون4داخلی جراحی 

CCUکار آموزي 

کار آموزي  داخلی
کار آموزي جراحی مردان

) 3جراحی (–پرستاري داخلی 
تنفس ، غدد ، اتاق عمل

I.C.Uکارآموزي درعرصه ویژه 

–کارآموزي در عرصه داخلی 
)1جراحی(
ي فارماکولوژيکارآموز

)3جراحی (–کارآموزي داخلی 

1391
1391
1391
1391
1389
1390
1390
1391
1390
1390
1390
1391
1391
1391
1391
1391
1391
1392
1392

1392
1392
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393

1393
1393

1393
1393
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:، وغیره )سابقه ارائه خدمات حرفه اي ( مشاوره ، همکاري)2
تاریخ ارائه خدمات فرد ، مرکز یا سازمان دریافت کننده نوع خدمت حرفه اي 

دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري مشاور دانشجویی
مامایی جندي شاپور اهواز

1391

دانشجویان پرستاري دانشکده مشاوره دانشجویی
دانشکده پرستاري الیگودرز

1393-1394

دانشجویان پرستاري دانشکده نشجوییمشاوره دا
دانشکده پرستاري الیگودرز

1394 -1395

سابقه موقعیت ها وپست هاي اجرائی مرتبط با آموزش وتحقیقات :)3
تاریخنام مسئول مافوقمکان فعالیت نوع وظیفه محوله سمت 

لغایت از 
1395-1393منیفیروزه پیادفتر مجلهویراستار انگلیسیهیئت تحریریه

:تشویق ها وتقدیرها به مناسبت هاي مختلف (در مقاطع تحصیلی ویا مرتبط با حرفه ))4
تاریخ دریافتمقام اعطا کنندهمحل  عنوان 

:عضویت در مجامع علمی وانجمن ها)5
مدت عضویتمحل فعالیتنوع همکار ي ویا سمتنام مجمع

از            لغایت

شرکت در کارگاهها وباز آموزي ها :)6
تاریخ برگزاريمحل برگزاري طول مدت دوره نام کارگاه یا باز آموزي 

مرکز مطالعات و توسعه ساعت4کارگاه آموزشی ارزشیابی دانشجو
آموزش پزشکی

22/3/1391

عه مرکز مطالعات و توسساعت8دوره توانمند سازي دانشجویان تحصیالت تکمیلی
آموزش پزشکی

2/8 -3/8/1388

19/12/1388- 18معاونت پژوهشیساعتSPSS8کارگاه آموزشی 
معاونت تحقیقات و ساعت4کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

فناوري
6/9/1389

معاونت تحقیقات و ساعتEND NOTE8کارگاه آموزشی 
فناوري

8/10/1389و5

ت و معاونت تحقیقاساعت4کارگاه رفرنس نویسی
فناوري

17/8/1389
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معاونت تحقیقات و ساعت8کارگاه طراحی پرسشنامه
فناوري

27/2/1391و26

مرکز مطالعات و توسعه ساعت4کارگاه آموزشی طرح درس
آموزش پزشکی

8/3/1391

کارگاه هاي آموزشی ساعت4کارگاه مطالعه کیفی
سیزدهمین همایش 

کشوري آموزش پزشکی

11/2/1391

وزشی ارتباط اولیه با دانشجو و عالیم اختالالت کارگاه آم
روحی(ویژه اساتید مشاور)

مرکز مطالعات و توسعه ساعت4
آموزش پزشکی

23/1/1391

معاونت تحقیقات و ساعت10کارگاه مقاله نویسی انگلیسی
فناوري

13/10/1391و12

:)سخنرانی در بازآموزي ها ، کنفرانس ها وغیره (بدون ارائه مقاله )7
تاریخ سخنرانیمحل برگزاري  عنوان همایش، بازآموزي وغیره عنوان سخنرانی 

کنفرانس هفتگی اساتید دانشکده پرستاري سندرم دندي واکر
مامایی جندي شاپور اهواز

-دانشکده پرستاري
مامایی

1390

سوابق پژوهشی :د
:مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی وخارجی)1

سال چاپصفحهشمارهجلدنام نشریه عنوان مقاله گان )نویسنده(

مریم بخشنده 
- باورساد

- اسماعیل ایدنی
عبدالعلی 

سید - شریعتی
محمود لطیفی

Relationship between Quality of
Life and Disease Severity in
Patients with Chronic
Obstructive Pulmonary Disease

Jundishapur
Journal Chronic
Disease Care

218 -12012

عبدالعلی 
- شریعتی

- اسماعیل ایدنی
- شاهین گوهرپی

سید محمود 
مریم -لطیفی

بخشنده 
باورساد(نویسنده 

مسئول)

بررسی تاثیر تمرینات عضالت دمی بر کیفیت 
زندگی بیماران مزمن انسدادي ریه

مجله علمی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

جندي شاپور 
اي رتبه (داراهواز

پژوهشی)- علمی

12168-591392
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مریم بخشنده 
- باورساد

- اسماعیل ایدنی
عبدالعلی 

سید - شریعتی
محمود لطیفی

Effects of Inspiratory Muscle
Training on Arterial Blood
Oxygen Saturation in Chronic
Obstructive Pulmonary Disease
Patients

Jundishapur
Journal Chronic
Disease Care

141 -42015

مریم بخشنده 
- باورساد

- اسماعیل ایدنی
عبدالعلی 

محمود - شریعتی
لطیفی

The relation of the exersional
dyspnea with pulmonary function,
exercise tolerance and quality of life
in patients with chronic obstructive
pulmonary disease

Jundishapur
Journal Chronic
Disease Care

1362 -562012

نسرین عظیمی
میترا تدین 
نجف آبادي

مریم بخشنده 
باورساد

مهرزاد کیانی

بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی از 
احکام شرعی و قانونی مرتبط با حرفه 

مامایی در دانشگاه علوم پزشکی جندي 
1392شاپور اهواز در سال 

ی(داراي فقه پزشک
پژوهشی)- رتبه علمی

51788 -721392

- سارا ضیاعم
مریم بخشنده 

شایسته - باورساد
معصومه -حقیقی
منصوره - سیاحی

شهناز - زرگر نتاج
ابادیان

بررسی نیازهاي آموزشی دوران بارداري 
براي انتخاب نوع زایمان از دیدگاه زنان 
باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز 

١٣٩٠ر سالبهداشتی اهواز د

311392- 741و46مندیش

Maryam
Bakhshandeh
bavarsad,
Abdolali
Shariati1,
Esmaeil
Idani2,
Mahmud
Latifi3

Relationship between exercise
capacity and clinical measures in
patients with chronic obstructive
pulmonary disease

Saudi Journal of
Sports Medicine

214115-
120

2014

مریم بخشنده 
-باورساد

- نسرین عظیمی
سید محمود 

حسین - لطیفی
قالوندي

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با 
آن از دیدگاه دانشجویان پرستاري 

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 
1391سال 

پژوهش در آموزش 
علوم پزشکی(علمی 

پژوهشی)

7135 -441394

مریم بخشنده 
-باورساد

The effect of home based
inspiratory muscle training on
exercise capacity, exertional

Iranian Journal
of Nursing and
Midwifery

520613-
618

2015
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عبدالعلی 
- شریعتی

اسماعیل 
محمود - ایدنی

لطیفی

dyspnea and pulmonary function
in COPD patients

Research

Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad 1,*;
Nasrin Azimi
2; Khadije
Moradbeigi 3;
Mahmud
Latifi 4

Associations Between
Morningness-Eveningness and
Sleep Quality Among Female
Dormitory Residents

Thrita
141 -52015

- لیال مهدي نژاد
شاهین 
یا رو-گوهرپی

-قاسم زاده
- محمود لطیفی
مریم بخشنده 

نگین -باورساد
منصوري

مقایسه کارکرد خانواده هاي داراي فرد با 
اختالل بینایی و شنوایی با خانواده هاي 

بدون اختالل

مجله توانبخشی 
نوین

9542 -501394

مقاالت ارائه شده در همایش ، کنفرانس وغیره :)2
عنوان همایش ،کنفرانس عنوان مقالهنویسنده(گان )

وغیره
محل

برگزاري 
نحوه ارائه 
مقاله(سخ
نرانی یا 
پوستر )

سال 
ارائه

-اشرف السادات حکیم
مریم بخشنده باورساد

راهکارهاي ارتقاء انگیزه دانشجویان از 
دیدگاه اعضاء هیئت علمی

سیزدهمین همایش کشوري 
آموزش علوم پزشکی

1391پوسترساري

- ورسادمریم بخشنده با
اشرف السادات حکیم

راهکارهاي ارتقاء انگیزه دانشجویان 
پرستاري از دیدگاه خودشان

سیزدهمین همایش کشوري 
آموزش علوم پزشکی

1391پوسترساري

Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad-- Nasrin
Azimi- Somayeh
Ansari-Shokooh
Khosravani

The survey of body image in
menopausal women referred
to selected hospitals in Ahvaz

First International
Congress Of
Menoause &
Andropause

Ahvazposter2013

Nasrin Azimi-
Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad--
Somayeh Ansari-
Zeinab Mashkoory

Related factors to sleep

disorder's women menopause

referring chosen hospital of

Ahvaz

First International
Congress Of
Menoause &
Andropause

Ahvazposter2013

Somayeh Ansari-The effect of education on theFirst InternationalAhvazposter2013
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Sara Ziagham-
Neda Davari
Dehkordi- Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad-- Nasrin
Azimi-Mahdieh
Verdipoor

menopausewomen’s lives
consulting health centers of
Tabriz in 2012-2013

Congress Of
Menoause &
Andropause

Nasrin Azimi- Sara
Ziagham- Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad-
Khadigeh Hekmat-
Javaher Yaseri-
Samira Katebi

Association between
anthropometric
characteristics with
menopausal symptoms in
women

First International
Congress Of
Menoause &
Andropause

Ahvazposter2013

Somayeh Ansari-
Sara Ziagham-
Neda Davari
Dehkordi-Nasrin
Azimi-Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad-Homa
Dastgheib

Investigating the quality of
life related factors in
menopausal women referring
to health centers of Tabriz in
2012-2013

First International
Congress Of
Menoause &
Andropause

Ahvazposter2013

بررسی میزان رضایتمندي دانشجویان مریم بخشنده باورساد
لینی توسط پرستاري از ارزشیابی با

گروهیان و ارزشیابی مربی، هم
گروهیانمشترك مربی و هم

همایش چهاردهمین 
کشوري آموزش علوم 

پزشکی

1392پوسترتهران

مقایسه ارزشیابی توسط مربی، خود مریم بخشنده باورساد
ارزشیابی و ارزشیابی گروهی در 
کارآموزي ارتوپدي دانشجویان 

پرستاري دانشگاه علوم پزشکی 
ي شاپور اهوازجند

همایش چهاردهمین
کشوري آموزش علوم 

پزشکی

1392پوسترتهران

بررسی اختالالت خواب در مریم بخشنده باورساد
هاي علوم دانشجویان دختر خوابگاه

پزشکی اهواز

ششمین همایش سراسري 
اختالالت خواب

1392پوسترتهران

Maryam
bakhshandeh
bavarsad-esmael
idani-abdolali
shariati-khadije
moradbeigi

Relationship between exercise
capacity and clinical measures in
patients with chronic obstructive
pulmonary disease

The first international
nursing & midwifery
congress on health
and wellbeing

isfahanposter2014

Maryam
bakhshandeh
bavarsad- khadije
moradbeigi-nasrin
Azimi

The relationship between degree
of airflow obstruction and
exercise tolerance in elderly
patients with chronic obstructive
pulmonary disease

National congress
on aging and health

shirazposter2015

Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad1; Zhaleh
Bakhshandeh
Bavarsad2; Sara

A Study of the Relationship
between the Rate Addiction
Susceptibility with Educational,
Demographic and Interpersonal
factors among students of

International
Conference On
Psychology and

Lifestyle

IstanbulLecture2015
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Ziagham3; Leila
Mahdinezhad4;
Nasrin Azimi5;
Elahe Sarlak6;
Mahmud Latifi7

Aligoodarz Universities

Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad-Nasrin
Azimi-Khadije
Moradbeigi- Majid
Miri-Elahe Sarlak-
Mahmud Latifi

Surveing university student’s
addictability based on some
demographic and
interpersonal variables

9th Annual
International
Congress On
Addiction Science

Tehranposter2015

Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad-Nasrin
Azimi-Khadije
Moradbeigi-Majid
Miri-Elahe Sarlak-
Mahmud Latifi

The Relationship between the
addiction potential tendency
and  STUDENTS’
BURNOUT among Sample of
Aligoodarz University
Students

9th Annual
International
Congress On
Addiction Science

TehranLecture2015

Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad1,*;
Nasrin Azimi2;
Khadije
Moradbeigi3;
Majid Miri4;Elahe
Sarlak5; Mahmud
Latifi 6

The Relationship between the
addiction potential tendency
and Academic Procrastination
among Sample of Aligoodarz
University Students

9th Annual
International
Congress On
Addiction Science

Tehranposter2015

Maryam
Bakhshandeh
Bavarsad1*;
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الهه - مجید میري
سرلک

رابطه عملکرد تحصیلی و فرسودگی 
تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در 

دانشجویان شهر الیگودرز

هفدهمین همایش 
کشوري آموزش علوم 

پزشکی 

1395پوسترتهران

سال اخیر :5اي تحقیقاتی تصویب شده طی پروژه ه)3
نوع فعالیت در طرح (مجري عنوان طرح

–مدیر اجرائی –اصلی 
غیره)–مشاوره –همکار 

ساعات 
فعالیت 
درطرح 

موسسه محل
پژوهش

وضعیت 
فعلی طرح

طول مدت 
طرح

بررسی تاثیر تمرینات عضالت دمی بر 
شاخص هاي وضعیت بالینی و کیفیت 

مزمن انسدادي ریهزندگی بیماران

معاونت همکار
پژوهشی 

دانشگاه علوم 
پزشکی جندي 

شاپور اهواز

ماه7اتمام
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بررسی میزان آگاهی دانشجویان علوم 
پزشکی از احکام شرعی و قانونی حیطه 
مامایی در دانشگاه هاي علوم پزشکی شهر 

اهواز

معاونت همکار
دانشجویی

اتمام

تحصیلی بررسی عوامل موثر بر انگیزه 
از دیدگاه دانشجویان پرستاري

اتمام EDCمجري

بررسی تاثیر استفاده از پیک فلومتر بر 
سال 18- 6کنترل اسم کودکان 

معاونت چهارممجري
پژوهشی 

دانشگاه علوم 
پزشکی آبادان

در دست 
اجرا

:مشاور )-پایان نامه هاي سر پرستی شده ( راهنما)4
سمت در پایان محل انجام پایان نامه طع تحصیلی  مقعنوان پایان نامه 

نامه
تاریخ دفاع از 

پایان نامه

اطالعات مربوط به کتب منتشر شده :)5
ترجمه –نوع کار: تالیف همکار /همکاران عنوان کتاب

ویرایش–گرد آوري –
شهر و کشور ناشر 

محل چاپ
سال چاپ

مینسرین عظیمایعات و الکترولیت هامایعات و الکترولیت ها
مریم بخشنده باورساد

1392ایرانترجمه

اخالق و حقوق پزشکی و 
نکاتی از احکام و مسایل 

پزشک قانونی در مامایی

نسرین عظیمی
مریم بخشنده باورساد

1392ایرانتالیف

تفسیر آسان گارهـاي خـون   تفسیر آسان گارهـاي خـون   
شریانی براي تمام اعضاي تیم شریانی براي تمام اعضاي تیم 

مانیمانیدردر

مریم بخشنده باورساد
نسرین عظیمی

1392ایرانتالیف

) داوري مقاالت در مجالت معتبر6
سال عنوان مقالهنام نشریه

داوري
مراقبت بیماري هاي مزمن جندي 

پژوهشی)- (داراي رتبه علمیشاپور
رفتاري سندرم شانه هاينشدتبر) تراپیزونرفلکس(پاکفدرمانیبازتابتاثیر
- تهرانپزشکیعلومدانشگاهدخترانههايخوابگاهدانشجویاندرقاعدگیازپیش
.1390سال

1391

مراقبت بیماري هاي مزمن جندي 
پژوهشی)- (داراي رتبه علمیشاپور

در زنان و پیشگیرانه از پوکی استخوان بررسی میزان آگاهی،نگرش و عملکرد
مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان گلستان اهواز در سال35مردان باالي 

1391سال 

1391
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مراقبت بیماري هاي مزمن جندي 
پژوهشی)- (داراي رتبه علمیشاپور

13901391ساله شهر اهواز نسبت به سیگار در سال 6تا 4بررسی نگرش کودکان 

مراقبت بیماري هاي مزمن جندي 
پژوهشی)- (داراي رتبه علمیشاپور

مقایسه مشخصات دموگرافیک مردان و زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به 
1390کلینیک ام اس شهرستان اهواز در سال 

1391

بررسی رابطه اضطراب زنان در دوران بارداري و پیامدهاي زایمان در بیمارستان هاي ترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش
1388شهرستان الر در سال 

1393

1393بررسی تاثیر کالس هاي اموزش گروهی بر دانش، نگرش و عملکرد مادران بادارترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش

1393مقایسه عملکرد جنسی بین سه ماهه هاي بارداريترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش

داشت بلوغ در بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر از برنامه بهترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش
1392شهرستان بابل 

1394

اثربخشی مدل اطالعات، انگیزي و مهارتهاي رفتاري بر میزان پیروي ترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش
بیماران دیابتی

1394

بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در ترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش
نی شهر بروجرددرما-بیمارستان آموزشی

1394

تخمین نیروي انسانی پرستار حرفه اي و غیر حرفه اي بر حسب سیستم ترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش
مبتنی بر شواهد در بیمارستان امداد سبزوار

1394

بررسی شیوع و عوامل مستعد کننده عفونت ادراري در دختران پیش ترویجی)- (داراي رتبه علمیمندیش
ر گراشدبستانی شه

1394

) داوري در همایش ها7
سالمکانداوري پوستر/سخنرانینام همایش

First International Congress Of
Menoause & Andropause

posterAhvaz2013

) سمت اجرایی8
سالدانشگاهدانشکدهسمت

1394شکی لرستاندانشگاه علوم پزدانشکده پرستاري الیگودرزسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
) کارگاه هاي تدریس شده9

تاریخ برگزاريمحل برگزاريطول مدت دورهنام کارگاه 

کمیته تحقیقات ساعت6کارگاه روش تحقیق مقدماتی
دانشجویی دانشکده 

پرستاري الیگودرز

3/10/94

کمیته تحقیقات ساعت4کارگاه رفرنس نویسی
دانشجویی دانشکده 

پرستاري الیگودرز

29/11/94


