
 

 

 

 

 

 اطالعات ضخصی ي تماس -1

 پًروام ي وام خاوًادگی: تُمه عسیس

 مرتثٍ علمی: مرتی

 Bahmanazizpoor@gmail.com   ایمیل ضخصی:

 09167219540تلفه َمراٌ: 

 32228901تلفه محل کار: 

 1371تاریخ تًلذ: 

 يضعیت تاَل: متاَل

 

 سًاتق تحصیلی -2

 کارضىاسی )رضتٍ، داوطگاٌ، سال فارغ التحصیلی(

 ، داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ تريجرد1395کارضىاسی پیًستٍ پرستاری ، 

 ، استاد راَىما، سال فارغ التحصیلی(:پایان وامٍ کارضىاسی )عىًان

 :)رضتٍ، داوطگاٌ، سال فارغ التحصیلی( ارضذ کارضىاسی

 ، َمذان1397کارضىاسی ارضذ پرستاری سالمت جامعٍ گرایص سالمت جامعٍ، 

 ، استاد راَىما، سال فارغ التحصیلی(:)عىًانارضذ پایان وامٍ کارضىاسی 

 



تاثیر آمًزش مثتىی تر مذل اعتقاد تُذاضتی تر میسان فعالیت فیسیکی کارکىان داوطگاٌ علًم 

( علی phdدکتر مسعًد خذايیسی، استاد مطاير: دکتر )داوطجًی پسضکی َمذان، استاد راَىما: 

 جذیذی

 :)رشتٍ، داوشگاٌ، سال فارغ التحصیلی( (phdدکتری تخصصی )

 تاد راَىما، سال فارغ التحصیلی(:، اس)عىًان (phdدکتری تخصصی )پایان وامٍ 

 

 :)رشتٍ، داوشگاٌ، سال فارغ التحصیلی( دکتری عمًمی

 تاد راَىما، سال فارغ التحصیلی(:، اس)عىًان دکتری عمًمیپایان وامٍ 

 

 :)رشتٍ، داوشگاٌ، سال فارغ التحصیلی(دکتری تخصصی بالیىی

 تاد راَىما، سال فارغ التحصیلی(:، اس)عىًان دکتری تخصصی بالیىیپایان وامٍ 

 

 :)رشتٍ، داوشگاٌ، سال فارغ التحصیلی( دکتری تخصصی بالیىی

 تاد راَىما، سال فارغ التحصیلی(:، اس)عىًان دکتری تخصصی بالیىیپایان وامٍ 

 

 جًایس ي افتخارات: -3

 1395یالن در مقطع کارضىاسی، رتثٍ ايل فارغ التحص

 1397کسة رتثٍ الف فارغ التحصیالن در مقطع کارضىاسی ارضذ، 

 

 



 سًاتق علمی: -4

 مرتی )داوطکذٌ ، داوطگاٌ در طًل سال َای(

 تاکىًن 8931لرستان از سال داوشکذٌ پرستاری ي فًریت َای پسشکی پلذختر، داوشگاٌ علًم پسشکی 

 )داوطکذٌ ، داوطگاٌ در طًل سال َای( استادیاری 

 )داوطکذٌ ، داوطگاٌ در طًل سال َای( داوطیاری

 )داوطکذٌ ، داوطگاٌ در طًل سال َای( استادی

 

 سًاتق اجرایی ي مذیریتی -5

 

 سًاتق تذریس: -6

 تاکىًن 8931مذرس داوشکذٌ پرستاری ي فًریت َای پسشکی از سال  -

 دريس تذریس ضذٌ:

 پرستاری سالمت جامعٍ -

 ت فرد ي خاوًادٌپرستاری سالم -

 پرستاری بُذاشت محیط -

 اصًل ي مُارت َای پرستاری )پراتیک( -

 فًریت َای پسشکی در بالیا -

 فًریت َای پسشکی در گريٌ َای خاص -

 فًریت پسشکی در شرایط خاص -

 اپیذمیًلًشی -

 

 سًاتق تالیىی -7

 8011تا  8933ارتش خرم آباد از سال  525سرباز پرستار بالیىی بیمارستان  -



 ٍ َای تحقیقاتیزمیى -8

 مذل َای بُذاشتی  -

 فعالیت فیسیکی -

 

 گروت -9

 

 استاد راَىمای پایان وامٍ َا: -10

 

 استاد مطاير پایان وامٍ َا: -11

 

 مقاالت -12

 :مقاالت اوگلیسی

 مقاالت فارسی:

 

 کتاب َا )تالیف، ترجمٍ، گردآيری( -13

 

 فعالیت ارائٍ ضذٌ کىگرٌ َا ي َمایص َای ملی ي تیه المللی )سخىراوی، پًستر(  -14

 الف( ملی:

 :ب( بیه المللی

 

 



 کارگاٌ َا )تذریس، ضرکت( -15

 کارگاٌ مبتىی بر شًاَذ -

 ری از معلًلیت َاکارگاٌ تربیت مربی آگاٌ سازی ي پیشگی -

 کارگاٌ آگاٌ سازی ي پیشگیری از معلًلیت َای ديران سالمىذی -

 بالیىی کارگاٌ ارتقای مذیریت کیفیت خذمات ي حاکمیت -

 کارگاٌ پًیایی گريٌ -

 رل عفًوت در بیماران ي بیمارستانکارگاٌ کىت -

 

 اتذاعات ي اختراعات: -16

 

 :طرح َای تحقیقاتی )مجری، َمکار( -17

 

 :علمی ملی یا تیه المللی داير مجالت -18

 

 عضً َیات تحریریٍ مجالت علمی: -19

 

 عضًیت در اوجمه َای علمی: -20

 

 مُارت َای عمًمی، َىری: -21

 

 :عالیق عمًمی -22

 فعالیت َای يرزشی 

 مطالعٍ 



 


