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 ظَابك تحصیلي    

 تبریخ فراغت از تحصیل داًؽگبُ هحل تحصیل درجِ علوي گرایػ تحصیلي رؼتِ تحصیلي

 1392 علَم پسؼکي کرهبًؽبُ کبرؼٌبظي َّؼبری َّؼبری

 1395 علَم پسؼکي رٍهیِ کبرؼٌبظي ارؼذ آهَزغ پرظتبری پرظتبری

 

 :تأثیر هذاخلِ آهَزغ هبتٌي بر هذل بسًف بر تبعیت از رشین درهبًي در بیوابراى هباتب باِ پرفؽابری     بررظي  عنوان پایان نامه

 19.46، ًورُ: 1394 -95خَى هراجعِ کٌٌذُ بِ هراکس بْذاؼتي آهَزؼي درهبًي داًؽگبُ علَم پسؼکي ارٍهیِ در ظبل 

 

 سوابق اجرایي و آموزشي

 تبریخ پبیبى تبریخ ؼرٍع ًَع هعئَلیت ٍاحذ ظبزهبًي ًبم هحل کبر

هرکس آهَزؼي درهبًي 

 طبلقبًي

 8/11/94 8/11/92 کبرؼٌبض َّؼبری)طرح( اتبق عول

بیوبرظتبى اهبم 

 خویٌي)رُ(

  94ًیوعبل اٍل  (1هربي )کبرآهَزی  اتبق عول

بیوبرظتبى اهبم 

 خویٌي)رُ(

  94ًیوعبل دٍم  (4هربي )کبرآهَزی  اتبق عول

  95ًیوعبل اٍل  (1در عرصِ هربي )کبرآهَزی  ccuبخػ  بیوبرظتبى اهبم رضب)ع(

 - 1/12/95 هربي عضَ ّیئت علوي گرٍُ َّؼبری داًؽکذُ پیراپسؼکي
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 مقاالت چاپ شذه 

 ًَع ّوکبری هجلِ عٌَاى هقبلِ

درمانی در بیماران  بزنف بر تبعیت از رژیمتأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل 
 مبتال به فشارخون

مجله دانشکذه پرستاری و 

 مامایي ارومیه
 ًَیعٌذُ هعئَل

Changes in the Body Weight and Subsequently Physical 
Activity of Hypertensive Patients Using BASNEF Model 
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 ًَیعٌذُ هعئَل

Treatment of Idiopathic Granulomatous Mastitis in Patients 
Referred to Surgery Clinic of Urmia 

International 
Journal of Surgical 
Advances 

 ًفر ظَم

 

 شرکت در کارگاه ها:

  ُکبرگبPMP  

 کبرگبُ رٍغ تذریط در گرٍُ ّبی بسرگ 

  هفبّین آهبریکبرگبُ آؼٌبیي بب 

 کبرگبُ اخبق در اًتؽبر آثبر پصٍّؽي 

 اجتوبعي -کبرگبُ هعرفي ؼبکِ ّبی علوي 

 کبرگبُ زًذگي هَفك 
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