
 

  بسمه تعالی
  

  کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 
 اطالعات شخصی  

  7/2/1390   :کارنامهتاریخ تکمیل 
  فیروزه   :نام

  پیامنی:نام خانوادگی
دانشکده پرستاري و  -شمالی) عج(خیابان ولی عصر -الیگودرز  ):دانشکده، مرکز تحقیقاتی، بیمارستان و غیره(آدرس محل کار 

  مامایی
  06642224755  ):و شماره تلفن شهرکد کشور،  کد(لفن محل کار شماره ت

  دانشکده پرستاري و مامایی  -الیگودرز -استان لرستان :آدرس منزل*
  
  06642224755  )و شماره تلفن شهرکد کشور،  کد(شماره تلفن منزل *
     ):موبایل(شماره تلفن همراه *
  firuzeh.payamni@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی*

  .هستند اختیاري مشخص شده اند، جزو موارد* ي که با عالمت موارد* 
  
 

 سوابق تحصیلی 
 تحصیالت عالیه) الف

گرایش رشته  رشته تحصیلی 
 تحصیلی

دانشگاه محل  درجه علمی
 تحصیل

شهر محل 
 تحصیل

کشور محل 
 تحصیل

تاریخ فراغت 
  از تحصیل

کارشناسی   بهداشت جامعه پرستاري
 ارشد

جمهوري  نتهرا تهران
 اسالمی ایران

1387 

جمهوري  تهران تهران کارشناسی -        پرستاري
 اسالمی ایران

1374 

  
  

  هاي نوشته شده در دوران تحصیل نامه پایان) ب
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی نامه عنوان پایان

بررسی سبک زندگی بیمـاران مبـتال بـه مولتیپـل اسـکلروزیس مراجعـه       
  1387اس شهر تهران سال .ه به انجمن امکنند

 

آقاي دکتر علی اکبر نظري و  کارشناسی ارشد
  خانم  هایده نکته دان

 
  



 

 اي هاي شغلی و حرفه  موقعیت  
 سابقه ارائه خدمات آموزشی) الف

مؤسسه محل 
 تدریس

مقطع 
 تحصیلی

نوع 
 فعالیت

تعداد  عنوان درس  *نوع درس
 دانشجویان

کل ساعات 
 تدریس شده

سال 
 تدریس

دانشگاه علوم پزشکی -
  لرستان

دانشکده پرستاري 
  الیگودرز 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

دانشگاه آزاد اسالمی -
  الیگودرز

دانشکده علمی 
  کاربردي الیگودرز

  
مرکز آموزش جهاد 
  کشاورزي الیگودرز

  
  
  
 

  
  کارشناسی 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارشناسی 
  

  کارشناسی 
 

 
 کاردانی

  
  تدریس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تدریس
  
  ریستد
 
 

 تدریس

  
  دروس تئوري-

  
-  

  
  
  
  
  

و  کارآموزي
  بالینی کارورزي 

  در عرصه آموزش 
 

  
  
  
  
  
 

 دروس تئوري
 

 دروس تئوري
 
 
 

 تئوري

  
  1بهداشت جامعه 
  2بهداشت جامعه 
  3بهداشت جامعه 

  اپیدمیولوژي 
پرستاري بیماري هاي 

  3و 1داخلی و جراحی 
  اصول و فنون پرستاري

-   
کارآموزي بهداشت 

  2جامعه 
کارورزي بهداشت 

  و عرصه3جامعه 
 

 
 

جمعیت و تنظیم 
 خانواده

جمعیت و تنظیم 
 خانواده

 ایمنی و روش کار

    

 سال از       
1387  

 تاکنون 
  .هاي بالینی و مواردي از این قبیل است منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملی، تدریس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش* 
  
  
  
  



 

  
 )مشاوره، همکاري و غیره(اي  بقه ارائه خدمات حرفهسا) ب

خ ارائه یتار مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اي نوع خدمت حرفه
 خدمات

  تا کنون 1388  کمیته امداد الیگودرز  همکاري با کمیته امداد 
  تا کنون  1388  هالل احمر الیگودرز   همکاري با هالل احمر 

  تا کنون  1388  الیگودرز  موسسه خیریه طه مرکز   ه ط موسسه خیریه همکاري با 
  
  
  
  )مرتبط با آموزش و تحقیقات(هاي اجرایی  ها و پست  سابقه موقعیت) ج

مکان  نوع وظایف محوله سمت
 فعالیت

نام، رتبه علمی و رشته 
 تحصیلی مسئول مافوق

 تاریخ
  لغایت  از

سرپرست کمیته 
تحقیقات 
دانشجویی 

 دانشکده پرستاري

سرپرست کمیته تحقیقات 
دانشجویی دانشکده 

 پرستاري

دانشکده 
پرستاري 
 الیگودرز 

 1389تا  1388 آقاي مجید میري 

رابط آموزشی 
دانشکده پرستاري 
الیگودرز با شبکه 

بهداشت و درمان   

دانشکده  رابط اموزشی 
پرستاري 
 الیگودرز

 تا کنون  1388 آقاي مجید میري

  
 )غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات(هاي اجرایی  سابقه فعالیت و پست) د

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت
تیر  7بیمارستان  سرپرستار مسئول بخش جراحی مردان

 دورود
دکتر 

 تویسرکانمنش
 1376تا 1374

تیر  7بیمارستان  سرپرستار مسئول بخش همودیالیز
 دورود

تا  1383 دکتر سبزیان
1384 

بیمارستان سید  مدیریت  ستار بخشو پر سوپروایزر
مصطفی خمینی 

 دورود

تا  1376 دکتر حنیف
1383 

  
  
  
 



 

 بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرها تشویق ، 
 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت عنوان

تشویق  تقدیر نامه
 آموزشی

دانشکده پرستاري و 
  مامایی الیگودرز

رئیس دانشکده 
پرستاري 

آقاي (زالیگودر
  )مجید میري

22/12/88  

تشویق  تقدیر نامه
 آموزشی

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد الیگودرز

رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

آقاي (الیگودرز 
دکتر خلیل 

  )غفاري

12/2/1388  

تشویق  تقدیر نامه
 آموزشی

دانشکده پرستاري و 
  مامایی الیگودرز

رئیس دانشکده 
پرستاري 

آقاي (الیگودرز
  )میري مجید

12/2/89  

تشویق  تقدیر نامه
 آموزشی

دانشکده پرستاري و 
  مامایی الیگودرز

رئیس دانشکده 
پرستاري 

آقاي (الیگودرز
  )مجید میري

26/12/89  

تشویق  تقدیر نامه
 آموزشی

دانشکده پرستاري و 
  مامایی الیگودرز

رئیس دانشکده 
پرستاري 

آقاي (الیگودرز
  )مجید میري

10/3/89  

کر و قدر تش  تقدیر نامه
  دانی

مدیر موسسه   موسسه خیریه طه
خانم ( خیریه طه 

نرگس شیخ 
  )صادقی

28/12/89  

تشویق  تقدیر نامه
 آموزشی

دانشکده پرستاري و 
  مامایی الیگودرز

رئیس دانشکده 
پرستاري 

آقاي (الیگودرز
  )مجید میري

10/3/89  

 
 
  
  
  
  



 

 ها و شوراها عضویت در کمیته 
با کمیته یا  نوع همکاري نام کمیته یا شورا

 شورا
 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از
شرکت در جلسات و ارائه   عضو شوراي آموزشی دانشکده

  نقطه نظرات
تا  1387از سال   دانشکده پرستاري و مامایی الیگودرز

 کنون

 
 شده هاي تحقیقاتی تصویب پروژه  

 نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
مجري اصلی، مدیر (
ایی، همکار، مشاور و اجر

 )غیره

ساعات 
فعالیت 
 در طرح

مؤسسه محل 
 پژوهش

وضعیت 
فعلی 
 طرح

طول مدت 
 طرح

1  
 

پرستاري دانشکده   همکار طرح  بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران 
 الیگودرز

 یک سال اتمام یافته

بررسی سبک زندگی بیماران مبتال   2
به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه 

اس شهر تهران .ام کننده به انجمن
  1387 سال

دانشکده پرستاري و    همکار طرح
  مامایی تهران

 یک سال اتمام یافته

  
  
  تدریس در کارگاه هاي آموزشی. 

  لغایت تاریخ /از تاریخ   محل اجرا  نوع فعالیت  عنوان کارگاه آموزشی
  کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی  1

  
  1388  دانشگاه آزاد اسالمی الیگودرز  مدرس کارگاه

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  مدرس کارگاه  کارگاه حوادث و سوانح  2
مدیریت درمان شهرستان (

  )بروجرد

15/6/1388  

  
 
 هاي ویراستاري و همکاري با هیأت تحریریه مجالت علمی فعالیت 

نوع همکاري با  محل انتشار مجله نام مجله
 مجله

 مدت همکاري

 لغایت از

 تا کنون 1387دي ماه  عضو هیأت تحریریه دانشکده پرستاري الیگودرز فراپژوهشی ا -مجله علمی
 تاکنون 1388از بهمن ماه  عضو هیأت تحریریه دانشکده پرستاري الیگودرز  پژوهشی مندیش -مجله علمی

  
  
  



 

  
  
 
 آموزشی، پژوهشی و اجرایی(هاي مختلف  شرکت در دوره( 

 برگزاريتاریخ  محل برگزاري دوره) سطح(نوع  نام دوره
دوره آموزشی ضمن خدمت کوتاه  1

مدت مراقبت هاي پرستاري ویژه 
 در بخش همودیالیز

و خدمات  دانشگاه علوم پزشکی ماه 3
 بهداشتی درمانی ایران

 3/2/1378لغایت  3/11/1377

2  
 

 26/10/1387لغایت  1387/  14/10 دانشگاه علوم پزشکی لرستان روز 14 دوره آموزشی اتاق عمل

ه آموزشی احیاء قلبی ریوي در دور  3
  نوزادان

  12/10/1381لغایت  11/10/81  سازمان تامین اجتماعی لرستان  روز 2

دوره آموزشی طرح معرفت   4
  بسیجیان

  14/8/1383لغایت  25/7/1383  تیر دورود 7بیمارستان   روز 20

دوره آموزشی کارکنان جدید   5
  االستخدام

  17/3/1387لغایت  14/3/1380  سازمان تامین اجتماعی لرستان  روز 4

دوره آموزشی ضمن خدمت تحت   6
  عنوان کالس بازآموزي دیالیز

  1380/ 17/11لغایت  14/11/1380  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  روز 4

دوره آموزشی اخالق اداري و   7
  مناسبات انسانی  

  20/12/1387لغایت  20/11/1387  دانشکده پرستاري الیگودرز  ماه  1

آموزشی تسلط بر مهارتهاي دوره   8
مفاهیم پایه (فناوري اطالعات 

  )فناوري اطالعات

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ساعت 12
  )فرزانگان داده پرداز طاها(

  

3/10/1388  

دوره آموزشی تسلط بر مهارتهاي   9
استفاده از (فناوري اطالعات 

  )کامپیوتر و مدیریت فایلها

  ندانشگاه علوم پزشکی لرستا  ساعت 8
  )فرزانگان داده پرداز طاها(

  

3/10/1388  

دوره آموزشی تسلط بر مهارتهاي   10
اطالعات و ( فناوري اطالعات

  )ارتباطات

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ساعت 12
  )فرزانگان داده پرداز طاها(

  

9/10/1388  

  
11 

دوره آموزشی تسلط بر مهارتهاي 
صفحه گسترده (فناوري اطالعات 
  )ها

  انشگاه علوم پزشکی لرستاند  ساعت 26
  )فرزانگان داده پرداز طاها(

  

7/10/1388  

12  
 

دوره آموزشی تسلط بر مهارتهاي 
  )واژه پردازها(فناوري اطالعات 

دانشگاه علوم پزشکی   ساعت 26
  )فرزانگان داده پرداز طاها(لرستان

  

3/10/1388  

دوره آموزشی تسلط بر مهارتهاي  13
  لبارائه مطا(فناوري اطالعات 

دانشگاه علوم پزشکی   ساعت 20
  )فرزانگان داده پرداز طاها(لرستان

  

9/10/1388  

14  
 

دوره آموزشی تسلط بر مهارتهاي 
بانکهاي ( فناوري اطالعات
  )اطالعاتی

 7/10/1388  ساعت  26



 

 
  

 
 ها ها و کارگاه ها، بازآموزي اندیشی شرکت در هم  

 تاریخ برگزاري محل برگزاري طول مدت دوره اندیشی، بازآموزي، کارگاه و غیره نام هم
لغایت  17/5/1380  تیر دورود 7بیمارستان   روز TQM(  2(کارگاه آموزشی ارتقاء مدیریت جامع کیفیت 

18/5/1380  
دانشکده پرستاري مامایی   روز 2  کارگاه روش شناسی تحقیقات کیفی

  تهران
لغایت  18/2/1386

19/2/1386  
دانشکده پرستاري مامایی  روز 2 کمی کارگاه روش شناسی تحقیقات

 تهران
30/11/1386 
 1/12/1386لغایت 

دانشگاه علوم پزشکی  روز Power Point 3  کارگاه آموزشی
 تهران

بهمن  29الی  27
 1386ماه 

دانشگاه علوم پزشکی  روز 2 کارگاه آموزشی گزارش نویسی
 لرستان

لغایت  5/6/1387
6/6/1387 

دانشگاه علوم پزشکی  روز 2 با طب سنتیکارگاه آشنایی مقدماتی 
 لرستان

26/11/1387 
 27/11/87لغایت 

دانشگاه علوم پزشکی  روز 2  کارگاه آموزشی اخالق در پرستاري
 لرستان

لغایت  13/12/87
14/12/1387 

دانشگاه علوم پزشکی  روز one note 3و نرم افزار  prismکارگاه آشنایی با نرم افزار آماري 
 لرستان

13/12/1387 
لغایت 

15/12/1387  
 

دانشگاه علوم پزشکی  روز End Note 1کارگاه آموزشی 
 لرستان

16/2/1388 

 pubبانک اطالعاتی (کارگاه آموزشی بازیابی اطالعات از اینترنت
med( 

دانشگاه علوم پزشکی  روز 2
 لرستان

13/8/1388 
لغایت 

14/8/1388  
 

ن لرستان و کاربردهاي آن کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی بومی استا
 ها

دانشگاه علوم پزشکی  روز 4
 لرستان

 
 
 

22/2/1388 
لغایت 

25/2/1388 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی  روز 1  کارگاه آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته
 لرستان

17/12/1388  

دانشگاه علوم پزشکی  روز 2  کارگاه آشنایی با کارآزمایی هاي بالینی
 لرستان

19/12/1388 
یت لغا

20/12/1388  
دانشگاه علوم پزشکی و  روز 3 هشتمین کنگره تغذیه ایران

 خدمات بهداشتی ایران
 19لغایت  16

شهریور سال 



 

1383 
همایش بین المللی  16دومین همایش پرستاري کودکان که همزمان 
 بیماري هاي کودکان

بیمارستان مرکز طبی  روز 5
 کودکان

لغایت  17/7/1383
21/7/1383 

دانشگاه علوم پزشکی و  روز3 بهداشت و ایمنی غذاهمایش 
خدمات بهداشتی درمانی 

 شهید صدوقی یزد

لغایت  1/10/1383
3/10/1383 

مرکز اموزشی تحقیقاتی و  روز 3 چهاردهمین کنگره  قلب و عروق
درمانی قلب و عروق شهید 

 رجایی

لغایت  13/2/1384
15/2/1384 

دانشگاه علوم پزشکی  روز 2 کیسمینار سراسري پیشگیري از خطاهاي پزش
 لرستان

لغایت  28/2/1384
29/2/1384 

خرداد  30الی  27 همایش رازي روز 4 هفتمین کنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق
 1384ماه 

مهر ماه  24-23 دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 2 ششمین کنگره بین المللی مولتیپل اسکلروزیس ایران
1388 

دانشگاه آزاد اسالمی  روز1 نطقه اي سالمت خانوادهاولین همایش م
 بروجرد

 1388آبان ماه  28

آبان ماه  18-14 آموزش و پرورش لرستان روز 5 هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
1388 

دانشگاه علوم پزشکی و  روز 2 "جوان سالم، سرمایه ملی"اولین همایش سراسري 
خدمات بهداشتی درمانی 

 وشهرب

بهمن ماه  29-28
1388 

اسفندماه  15 دانشگاه آزاد اسالمی اراك روز 1 همایش منطقه اي عفونت هاي بیمارستانی در بخش هاي ویژه
1387 

دانشگاه علوم پزشکی  روز 3 همایش کشوري سبک زندگی و سالمت
 یاسوج

اسفند ماه  12-10
1389 

دانشگاه علوم پزشکی   روز 1  ارزیابی و سنجش دانشجو و شیوه هاي طراحی سوال
  لرستان

18/9/1389 

دانشگاه علوم پزشکی   روز 1روز 1  2روش تدریس 
  لرستان

16/10/1389 

دانشگاه علوم پزشکی     مقدماتی SPSSآمار 
  لرستان

28/11/1389 

 
 

  مقاالت منتشرشده) ب
 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان( نویسنده

جید فیروزه پیامنی، م
 میري و یونس جهانی

روش هاي سازگاري با بررسی 
بیماران مبتال به مولتیپل استرس در 

اسکلروزیس مراجعه کننده به 
ایران اس. انجمن ام  

 1389  1 1 مندیش



 

محبوبه بیات، مجید میري، 
فاطمه گودرزي آرزو 

 شهسواري، فیروزه پیامنتی
ساله  7- 11اختالالت جسمی کودکان 

ري شبانه روزيساکن مراکز نگهدا  1389  1 1 مندیش 

فاطمه گودرزي، حسین 
گودرزي، فیروزه پیامنی و 

 مریم پیوستگر

بررسی علل موارد اعزام بیماران از 
الیگودرز ) ع(بیمارستان امام جعفر صادق 

تا  1386از ابتداي دیماه (به سایر مراکز 
)1387انتهاي مهر ماه   

 1389  1 1 مندیش

فیروزه پیامنی، سعید 
روغی، زینب دلفان، الهام ف

سرلک، فاطمه علم نشان و 
 الهام نصیري

بررسی سبک زندگی دانشجویان 
 دانشکده ي پرستاري الیگودرز

 1387  4  افرا 

فیروزه پیامنی، علی اکبر 
نظري، هایده نکته دان، عباس 
 مهران و علی محمد صحراییان

بررسی سبک زندگی بیمـاران مبـتال   
ــل اســکلروزیس  ــه مولتیپ ــه ب مراجع

اس شـهر تهـران   .کننده به انجمن ام
  1387سال 

 

 1390    یافته

       
 
 

  
 مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره) ج

عنوان همایش،  عنوان مقاله )گان(نویسنده 
 کنفرانس و غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاري
سخنرانی یا (

 )پوستر

سال 
 ارائه

  فیروزه پیامنی 1
  غیسعید فرو

 مریم کمالی

مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار با 
حاملگی طبیعی و پرخطر در زنان 
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 درمانی الیگودرز

درهشتمین کنگره بین 
 المللی زنان و مامایی

/16/6 پوستر 
1388 

1 
 
 

  فیروزه پیامنی
دکتر علی اکبر 

  نظري
 هایده نکته دان

مبتال  بررسی سبک زندگی بیماران
به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه 

اس شهر تهران . کننده به انجمن ام
 1387سال 

ششمین کنگره بین 
المللی مولتیپل 
 اسکلروزیس ایران

  23- 24 سخنرانی تبریز
 مهر ماه
1388 

  فیروزه پیامنی 2
دکتر علی اکبر 

  نظري
 هایده نکته دان

بررسی عالئم و عوارض بیماري در 
ولتیپل بیماران مبتال به م

اسکلروزیس مراجعه کننده به 
اس شهر تهران سال . انجمن ام

1387 

ششمین کنگره بین 
المللی مولتیپل 
 اسکلروزیس ایران

  23- 24 سخنرانی تبریز
 مهر ماه
1388 

  فیروزه پیامنی 3
دکتر علی اکبر 

  نظري

بررسی وضعیت درمان هاي مکمل 
در بیماران مبتال به مولتیپل 

روزیس مراجعه کننده به اسکل

ششمین کنگره بین 
المللی مولتیپل 
 اسکلروزیس ایران

  23- 24 سخنرانی تبریز
 مهر ماه
1388 



 

اس شهر تهران سال . انجمن ام هایده نکته دان
1387  

  سعید فروغی 4
  مجید میري
  فرناز توکلی
  محبوبه بیات
  فیروزه پیامنی

 

بررسی علل پاتولوژیک خونریزي 
 غیر طبیعی اندومتر در زنان سنین

باروري مراجعه کننده به بیمارستان 
 5/2شهداي خرم آباد طی یک دوره 

 ساله

دومین سمینار 
  سراسري

 پرستار، ماما و پژوهش

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 گلستان

 21و  20 پوستر
آبان ماه 
1388 

  فیروزه پیامنی 5
  سعید فروغی

 و دیگران

بررسی سبک زندگی دانشجویان 
 ...دانشکده پرستاري

ش سراسري اولین همای
 جوان سالم سرمایه ملی

دانشگاه علوم 
 پزشکی بوشهر

 29و  28 سخنرانی
بهمن ماه 

1388 
  فیروزه پیامنی 6

 
نقش عادات غذایی نامطلوب بر 

روي سالمت امروز و فرداي کودکان 
 و نوجوان

در همایش منطقه اي 
 سالمت خانواد

آبان  28 پوستر بروجرد
 1388ماه 

فیروزه پیامنی،  7
ر نظري، علی اکب

  هایده نکته دان

تعیین سبک زندگی در بعد تغذیه و 
عادات غذایی بیماران مبتال به 

مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده 
اس شهر تهران سال . به انجمن ام

1387  

همایش کشوري سبک 
  زندگی و سالمت

دانشگاه علوم 
  پزشکی یاسوج

 12010  پوستر
اسفندماه 

1389  

فیروزه پیامنی،  8
نظري،  علی اکبر

هایده نکته دان، 
مجید میري و 
  مریم پوالدوند

تعیین سبک زندگی در بعد فعالیت 
بدنی و ورزش بیماران مبتال به 

مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده 
اس شهر تهران سال . به انجمن ام

1387  

همایش کشوري سبک 
  زندگی و سالمت

دانشگاه علوم 
  پزشکی یاسوج

 12010  پوستر
اسفندماه 

1389  

فیروزه پیامنی،  9
علی اکبر نظري، 
هایده نکته دان، 
مجید میري و 
  سعید فروغی

تعیین سبک زندگی در بعد روش 
هاي سازگاري با استرس بیماران 
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 

اس . مراجعه کننده به انجمن ام
  1387شهر تهران سال 

همایش کشوري سبک 
  زندگی و سالمت

دانشگاه علوم 
  پزشکی یاسوج

 12010  پوستر
اسفندماه 

1389  

فیروزه پیامنی،  10
مجید میري ،  
سعید فروغی و 
  مریم پوالدوند

بررسی سبک زندگی دانشجویان 
  پرستاري

همایش کشوري سبک 
  زندگی و سالمت

دانشگاه علوم 
  پزشکی یاسوج

 12010  پوستر
اسفندماه 

1389  

  
  ضمیمه کارنامه(سایر موارد(  

 داشت جامعهبه( :  اي اعالم عالئق حرفه( 
  



 

 معرفین(شناسند  افرادي که شما را می( :  
  علوم پزشکی تهران دانشگاه دانشیار    - علی اکبر نظريآقاي دکتر     -    
  یار دانشگاه علوم پزشکی لرستان استاد – علیرضا نیک بختآقاي دکتر   -
مربی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران -خانم هایده نکته دان -   

 


