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 سوابق علمی
(CURRICULM VITAE) 

 :مشخصات فردی-الف

 درجه تحصیلی:دکتری)استاد یار(    4411سال تولد:                          شمسعلی نیانام خانوادگی:     عباس            نام:  

 دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا )س( رامسر آدرس محل فعلی کار:

 (4461 سال)از سال 26سابقه کار:

 رامسر درس محل سکونت فعلی:آ

 14411221414محل کار : تلفن:

       سوابق تحصیلی:-ب

 ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع سال اخذ دانشگاه

پرستاری فاطمه 

 زهرا)س(رامسر

 1 پرستاری کاردانی 4461

پرستاری شهید بهشتی 

 رشت

 2 پرستاری کارشناسی 4461

پرستاری شهید بهشتی 

 رشت

 3 پرستاری ارشناسی ارشدک 4431

دانشگاه علوم بهزیستی 

 وتوانبخشی تهران

 4 پرستاری دکتری تخصصی 4434

      
بررسی عوامل انگیزشی موثر بر شرکت پرستاران در برنامه های آموزشی ضمن خدمت  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 8731در مراکز آموزشی درمانی رشت 
 فرایند بهبودی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدرتبیین  :عنوان رساله دکتری پرستاری

 
 :سوابق آموزشی وتدریس

 1831تا سال  1831ز سال ادانشگاه آزاداسالمی آستارا-1
 1831تا سال  1831دانشگاه آزاداسالمی رشت از سال-2
 تا کنون 1831)س( از سال فاطمه زهرا  دانشکده پرستار ی مامایی-8
 
 

 ره های آموزشی وپژوهشی:شرکت درکارگاه ها ودو

 1/1/4411 -مرکز همایشهای رازی تهران -همایش یک روزه -پرستار و ارتباطات-4

 -همایشهای رازی تهران -کنگره بین المللی گوارش و کبد ایران، یک روزه دومین -مراقبت و نگه داری از سیستم های آندوسکوپی المپوس-2

1/1/11 

  2/4/4414 –معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران  –ساعت  41 –آسم و آلرژی کارگاه -4

 22/3/12الی  4/3 -آموزش رایانه شمال استان گیالن -ساعت42کالس  -مفاهیم پایه فناوری اطالعات-1
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 41/41/12الی  41/3 -آموزش رایانه شمال استان گیالن -ساعت1کالس  –استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها -1

 24/1/12الی 24/1 -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -ساعتFocus-PPCA – 21ماتی ارتقا کیفیت کارگاه مقد-6

 44/6/12 –دانشکده پرستاری رشت  – هروز4 –گزارش نویسی -3

 12دی -همایشهای رازی تهران-روزه4-مین کنگره بین المللی و کارگاه المپوس1 -گوارش و کبد-1

  24/1/14الی  21/1 -علوم پزشکی گیالندانشگاه  -ساعت42 -روش تحقیق مقدماتی-3

 21/4/14/ الی 26/4 –دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -ساعت 41 –مربی گری ارتقا کیفیت)مدیریت جامع کیفیت( -41

 24/42/14الی  22/42 -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -روزه2همایش  –مشاوره و جامعه سالم -44

  4/44/14لغایت  23/41 –ن دانشگاه علوم پزشکی گیالن معاونت درما –روز 1 –آموزش به بیمار -42

  26/1/14 –مدیریت ، آموزش و پژوهش استان گیالن  –ساعت 1کالس آموزشی  –تفکر سیستمی  -44

  1/3/14 –دانشکده پرستاری رشت  –روز 4 –گزارش نویسی کارگاه  -41

  41/3/14الی  4/3 –گیالن مدیریت و برنامه استان  –ساعت 61کالس  – 4مدیریت پایه سطح  -41

  4/1/14الی  3/2 -استان گیالن IT مهررایانه کمیته آموزش –ساعت 26کالس  –واژه پردازها )کامپیوتر( -46

 41/3/14الی  21/3 –گیالن  ITآموزشگاه آرایه کمیته آموزش  –ساعت 42-کالس  –اطالعات و ارتباطات -43

  41/1/14الی 21/4 -ریت ، آموزش و پژوهش استان گیالنمدی -ساعت42کالس  -توجیهی مدیریت پایه -41

  43/6/11 -بابل –روز 4 –پرستار و قانون  -43

  46/4/11 –علوم پزشکی گیالن  –روز 4 –توجهات پرستاری مرتبط با اندوسکوپی  -21

  46/4/11 -علوم پزشکی گیالن -روز4کالس  –مراقبت از زخم)پانسمان کامفیل(  -24

  41/1/11الی  6/1 -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -ساعت46 -پودمان آموزشی –ات در زلزله امداد و نج -22

 .تهران مر کز همایش های رازی 1/3/11-6/3/11چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه پزشکی -24

  3/2/11الی1/2/11-دانشگاه علوم پزشکی گیالن -روزه4همایش -کنترل سرطانهای گوارشی-21

  21/1/11 -شهرداری لنگرود -ساعت6-مایش زبالهه-21

  1/3/11/ الی 6/3 -همایشهای رازی تهران -روزه4کنگره -مراقبتهای ویژه پزشکی -26

 41/6/11الی  41/6 -دانشگاه علوم پزشکی بابل -ساعت46 -فناوری اطالعات در پرستاری -23

 وتوانبخشی تهران داشگاه علوبهزیستی  41/1/4413ابزار سازی  وتحلیل عاملی -21

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 22/42/16کارگاه نگارش مقاالت پزشکی-23

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1/6/4413-  1/6/4413کارگاه آموزشی مقدماتی روش تحقیق کیفی در علوم پزشکی -41

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 6/1/4413کارگاه آموزشی ارزشیابی استاد -44

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 21/1/4413م پزشکی اخالق در علو-42

 24/1/4413-43/1/4413اولین کنگره کشوری بیماری لپتوسپیروز دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رامسر -44

 رامسر 24/2/4413-24/2/4413همایش سراسری بیماریهای مزمن با تاکید بر پیشگیری،کنترل وارتقا کیفیت زندگی نقش پرستار وماما-41

 دفتر تحقیقات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر-تهران 41/1/4431بررسی علل تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی -41

 دفتر تحقیقات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر-تهران 21/2/4431پایه های عصب شناختی روش های نوین درمان اعتیاد -46

 1/4431/ 43-21ر تحقیقات کیفیکاگاه آموزشی مهارتهای مصاحبه د-43

 41/44/4431-43کارگاه آشنایی با روش تحقیق کیفی -41

 44/44/4431-41کارگاه روش ها ومهارتهای آنالیز داده های کیفی-43

 1/42/4431-4همایش کشوری مراقبت وسالمت  دانشکده پرستاری ومامایی رشت  -11
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 طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته یادرحال اجرا:

رسی عملکرد کارکنان پرستاری در خصوص رعایت نکات ایمنی وکنترل عفونت در مراکزآموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بر-4

 4411همکار طرح  گیالن در سطح رشت

 خاتمه یافته 4413.مجری اصلی  بر رسی شیوع سوء مصرف ووابستگی به مواد در دانشجویان شهرستان رامسر-2

 و تجربه زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر)در حال اجرا(تبیین درک --4

 فرآیند بهبودی در خانواده سوء مصرف کنندگان مواد مخدر)در حال اجرا(-1

 بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند)در حال اجرا(-1

 ر) در حال اجرا(شیوع سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های شهرستان رامس-6

 تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد)در حال اجرا(-3

 تبیین فرآیند زندگی کودکان نجات یافته از زلزله منجیل)در حال اجرا( -1

 

 

 مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده:

 نویسنده ومسئول4433. سال اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن مامایی پرستاری نامه فصل .روش برای کنترل تنش های شغلی   4-41

 مجله پرستاری . 4411بررسی آگاهی ونگرش کارکنان پرستاری مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مورد ایدز سال -2

 نویسنده ومسئول 4411اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن  ومامایی

ونازایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی)مشهد( سال  ،ماماییتا ثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان بار دار  در مجله زنان -4

 .نویسنده سوم4416

ن  پستان در مجله زنان،مامایی ونازایی در بیماران زن مبتال به سرطاp53نده های استروژن ،پروژسترون وژن ربا وضعیت گی her-2neuان ار تباط بی-1

 .نویسنده ومسئول4413دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی)مشهد( سال 

تان کیفیت زندگی،عوامل تنیدگی آور وروش های مقابله ای در بیماران تحت درمان با همودیالیز.فصل نامه دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه زمس-1

 .نویسنده سوم4413

اده در بهبودی سوء مصرف کنندگان مواد:یک مطالعه کیفی: فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی،وِیژه نامه اولین نقش خانو-1

 نویسنده اول 4432کنگره  اعتیاد ورفتارهای پر خطر  

چاپ  :نویسنده اول 4432ه تحقیقات کیفی در علوم سالمت،:مجلکیفییک مطالعه  :عوامل موثر برتصمیم به ترک در سوء مصرف کنندگان مواد-6

 32شده در تابستان 
7-Shamsalinia A, Nourozi K, Fallahi Khoshknab M, Farhoudian A. Challenges of recovery in medium-term 

residential centers (camps). Med J Islam Repub Iran 2014 (30September). Vol. 28:106 

 

8- Shamsalinia A, Nourozi K, Fallahi Khoshknab M, Farhoudian A. Recovery Based onSpirituality in 

Substance Abusers in Iran. Global Journal of Health Science; Vol. 6, No. 6;2014. 

9- Shamsalinia  A, Pourghaznein T,  Parsa M. The relationship between hope and religious coping among 

patients with Type 2 Diabetes. Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 1; 2016. 
 

 

 :مقاالت ارائه شده درکنگره های داخلی وخارجی

 تاریخ-مکان-نوع ارائه-عنوان-نام کنگره 
 21/4/11و23 .رشت -سخنرانی –نحوه بررسی نیازهای آموزشی مددجویان  -همایش استانی آموزش به مددجو -4

 14/ 41/41و43 .رشت -پوستر -بررسی و مداخالت الزم یک بیمار مسموم -همایش استانی اورژانس در پرستاری و مامایی -2

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jqr.kmu.ac.ir%2Fbrowse.php%3Fa_id%3D214%26sid%3D1%26slc_lang%3Dfa&ei=SbT9UvrDAcTRsgaSzoGYDQ&usg=AFQjCNFWmJkiNIJOK6wL3ObiChL-tO_jMw&bvm=bv.61190604,d.Yms
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پوستر و  –بررسی میزان آگاهی پرستاران در ارتباط با دستگاه الکتروشوک در بخش های اورژانس  –همایش استانی اورژانسها در پرستاری  -4

 41/41/14و43 .رشت  -سخنرانی

رکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه بررسی آگاهی و نگرش کارکنان پرستاری م -همایش  استانی پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی -1

 41/41/12و43 .رشت –پوستر  –علوم پزشکی گیالن 

بررسی میزان آلودگی میکروبی در مرکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم  –همایش استانی پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی  -1

  41/41/12و43 .رشت -سخنرانی -پزشکی گیالن

 41/1/14 .رشت -پوستر -مدیریت در حوادث غیر مترقبه -ار در حوادث غیر مترقبههمایش استانی نقش پرست

 24/42/14و22 .رشت -سخنرانی -نقش مشاوره در میزان شاخص های متابولیک بیماران دیابتی –همایش سراسری مشاوره و جامعه سالم -6

 4/41/11 .تهران  -سخنرانی –درمانی رازی رشت  بررسی مسمومیت در مراجعین به مرکز آموزشی -طب اورژانس یسراسرهمایش  -3

 6/44/11 -رشت-پوستر -ارتقا کیفیت آموزشی به بیماران در مرکز آموزشی درمانی رازی -همایش مدیریت جامع کیفیت-1

   3/2/11 - 1 .رشت)زیباکنار(  -سخنرانی -پیشگیری ثانویه در سرطانهای گوارشی –سومین کنفرانس منطقه ای )آسیایی اقیانوسیه( -3

  4/42/11و2 .رشت -پوستر -نقش مشاوره و آموزش در مسمومین –بیماریهای غیرواگیر و مراقبتهای مبتنی بر جامعه همایش  -41

 بیمارستان رامسر-دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2/3/11مراقبت از بیماری سل سخنرانی -44

 .سخنرانی4416مازندران دانشکده پرستاری ومامایی رامسر.مطالعه کیفیت زندگی پرستاران در دو بیمارستان غرب -42

در بیماران زن مبتال به p53با وضعیت گیرنده های استروژن ،پروژسترون وژن  her-2neuسومین کنگره بین المللی سرطان پستان . ار تباط بیان -44

 44/3/4416وستر.سرطان  پستان. تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی پ

 پوستر 13الی اسفند16بررسی موارد مسمومیت های مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسراسفند-41

-44/3/13-پوستر–در بیماران زن مبتال به سرطان  پستان p53نده های استروژن ،پروژسترون وژن ربا وضعیت گی her-2neuار تباط بیان -41

 شگاه آزاد اسالمی تنکابندان  41/3/4413

 دانشکده پرستاری ومامایی به عنوان سخنران.  23/42/13و44/13/  1 و  44/2/4413کارگاه گزارش نویسی  -46

شیوع کمردرد وبرخی عوامل خطر آن -همایش سراسری بیماریهای مزمن با تاکید بر پیشگیری،کنترل وارتقاء کیفیت زندگی، نقش پرستار وماما-43

 24/2/4413-24/2/13دانشکده پرستاری وما مایی فاطمه زهرا)س(-سخنرانی  -ن پرستاریدر کارکنا

 سخنران 1/42/4431-4کشوری مراقبت وسالمت  دانشکده پرستاری ومامایی رشت همایش -41

 دانشگاه خوارزمی کرج 41/32و 43همایش کشوری اعتیاد ورفتارهای پر خطر در تاریخ های -43

 32ش اعتیاد دانشگاه علوم پژشکی ایران وتهران  وستاد مبارزه با مواد مخدر تهران شهریورهمایش سالیانه دان -43

 32آبان  تجربه هایی از  عوامل تغییر رفتار :تصمیم گیری برای ترک در سوء مصرف کنندگان موادمخدر -21

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی  22/6/32موادمخدر تجربه هایی از  عوامل تغییر رفتار :تصمیم گیری برای ترک در سوء مصرف کنندگان  -24

 ایراندانشگاه علوم پزشکی 

پژوهشکده سل و بیماریهای تنفسی دانشگاه علوم مراقبت های پرستاری از بیماران سوء مصرف کننده مواد .   سخنران وعضو هیات رئیسه پنل :   -24

 41/42/32 پزشکی شهید بهشتی

 با تاکید بر پیشگیری،مراقبت وکنترل تحت عنوان چالش های بهبودی در کمپ  2ایش سراسری بیماریهای مزمن سخنران وعضو هیات رئیسه هم-22

 

 

 کتابهای تالیفی:

 نوبت چاپ دولتی / آزاد انتشارات سال انتشار عنوان کتاب ردیف
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 اول آزاد  1831 پرستاری فوریتها وحوادث غیر مترقبه 1

کارشناسی بانک سئواالت پرستاری ویژه  2
 ارشد

 اول آزاد  1831

گنجینه طالیی سئواالت پرستاری داخلی  8
 وجراحی

 اول آزاد  1833

 اول آزاد  1833 گنجینه طالیی سئواالت پرستاری 1

 گنجینه طالیی سئواالت پرستاری 1
 کودکان

 اول آزاد  1833

 گنجینه طالیی سئواالت پرستاری 1
 مادران ونوزادان

 اول آزاد  1833

 گنجینه طالیی سئواالت پرستاری 3
 بهداشت جامعه

 اول آزاد  1833

 گنجینه طالیی سئواالت پرستاری 3
 بهداشت روان

 اول آزاد  1833

بانک سئواالت پرستاری ویژه کارشناسی  1
 ارشد

 چهارم آزاد  1811

بانک سئواالت پرستاری ویژه کارشناسی  11
 ارشد

 پنجم آزاد  1811

ری ویژه کارشناسی بانک سئواالت پرستا 11
 ارشد

 ششم آزاد  1812

 کتابهای ترجمه ای:

 نوبت چاپ دولتی / آزاد انتشارات سال انتشار عنوان کتاب ردیف

 اول آزاد بشری 1833 عالئم و نشانه ها 1

 دوم آزاد بشری 1811 عالئم و نشانه ها 2

 سوم آزاد بشری 1811 عالئم و نشانه ها 2

 

 

 

 لمی یاکمیته های داوری همایش های سراسری برگزار شده:عضویت درکمیته های ع-د

 ردیف نام همایش زمان برگزاری سمت

 استانی اورژانسها در پرستاری  رشت  41/41/14و43 اجرایی-علمی

 

4 

 41/41/12و43 علمی واجرایی

 

بررسی آگاهی و نگرش  -استانی پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

 آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی کارکنان پرستاری مرکز 

 

2 
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  -همایش مشاوره و جامعه سالم 24/42/14و22 علمی

  -نقش مشاوره در میزان شاخص های متابولیک بیماران دیابتی رشت

 

 

4 

 رشت -بسیج جامعه پزشکی  -مترقبه استانی مدیریت در حوادث غیرهمایش  41/1/14 علمی

 

1 

م پزشکی دانشگاه علو علمی واجرایی

-گیالن

 3/2/11الی1/2/11

-دانشگاه علوم پزشکی گیالن -روزه4همایش -کنترل سرطانهای گوارشی

 3/2/11الی1/2/11

1 

  3/2/11لغایت 2/ 1 اجرایی-علمی

 

 6 سومین کنفرانس منطقه ای )آسیایی اقیانوسیه( رشت)زیباکنار( 

پیشگیری،کنترل وارتقاء کیفیت  سراسری بیماریهای مزمن با تاکید بر 24/2/4413-24/2/13 علمی

 زندگی، نقش پرستار وماما

3 

 41/1/34 علمی

 

 

 عضو هیات ریسه پنل

 .ایران پزشکی علوم دانشگاه مولکولی و سلولی تحقیقات مرکز

Nursing and Social Work in Addictions 

1 

رتقاء کیفیت سراسری بیماریهای مزمن با تاکید بر پیشگیری،کنترل وا 24/2/31و22/2 علمی

 مراقبین بهداشتیزندگی، نقش پرستار و

3 

 

 

 

 
 

 سوابق اجرائی:-ه

 ردیف عنوان فعالیت مدت مرکز

 4 سوپروایزر در گردش 22/3/33-3/6/32 بیمارستان شهید بهشتی آستارا

 2 سوپروایزر آمو زشی 23/42/11-24/3/33 مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

رئیس کمیسیون فرهنگی،رفاهی اجتماعی هیات مدیره نظام  44/1/11-44/1/14 شهرستان رشت

 پرستاری رشت وحومه

4 

 1 کمیته(44دبیر کمیته های بیمارستانی) 44/6/11-4/6/14 مرکز آموزشی درمانی رشت

 مدیریت کیفیت فراگیر دبیر کمیته 44/6/11- 4/41/14 مرکز آموزشی درمانی رشت

 TQM()آموزش دوره مربی گری مدیریت کیفیت

1 
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مسئول غرفه دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نمایشگاه هفته  41/2/12-41/4/12 تهران-رشت

 محل دائمی نمایشگاه های کشور-سالمت

6 

دانشکده پرستاری فاطمه زهرا)س( 

 رمسر

 3 استاد راهنمای دانشجویان پرستاری تاکنون   44/42/11

رامسر دانشکده پرستاری فاطمه 

 مسرازهرا)س( ر

 1 مسئول ارزیابی درونی رشته پرستاری  تا کنون  46/1/16

 3 داخلی-مدیر گروه  پرستاری جراحی 34تا آذر   32از تیرماه  دانشکده پرستاری رامسر

 41 رئیس دانشکده پرستاری 21/1/34از  دانشکده پرستاری

 

 

 تشویقی ها

 تشویق ول صادر کنندهئمس  خدمتمحل  تشویق تاریخ ردیف

 ریاست بیمارستان بیمارستان دکتر شریعتی آستارا 44/2/32  .4

 ریاست دانشگاه)پرستار نمونه(  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 4431  .2

 ریاست بیمارستان  بیمارستان شهید بهشتی آستارا 42/4/31  .4

 ریاست بیمارستان بیمارستان شهید بهشتی آستارا 44/2/36  .1

 ار آستارافرماند فرمانداری آستارا 43/42/33  .1

 ریاست شبکه  اشبکه بهداشت آستار 21/42/33  .6

 ریاست دانشگاه)پرستار نمونه( دانشگاه علوم پزشکی گیالن 4433  .3

 فرماندار آستارا افرمانداری آستار 1/42/31  .1

 ریاست شبکه بهداشت ودرمان  بیمارستان شهید بهشتی آستارا 6/3/33  .3

 عاون پشتیبانی دانشگاهم دانشگاه علوم پزشکی گیالن 21/3/33  .41

 ریاست مرکز مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 2/1/11  .44

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن مرکز آموزشی درمانی رای رشت 3/44/14  .42

 ریاست مرکز مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 21/41/14  .44

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 4/14//2  .41

 ریاست مرکز مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 21/1/14  .41

 ریاست مرکز مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 42/1/12  .46

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 22/41/12  .43

 مسئول بسیج جامعه پزشکی گیالن بسیج جامعه پزشکی رشت 12//23/6  .41

 ریاست مرکز شی درمانی رازی رشتمرکز آموز 23/42/14  .43

 )پرستار نمونه(  ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 44/1/11  .21

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 3/4/11  .24
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 ناس نمونه پرستاری کشور()کارشوزیر بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 24/4/11  .22

 معاون آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 3/4/11  .24

 ریاست دانشکده دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 41/4/11  .21

 بهداشتی درمانی بابلمعاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 4416  .21

 ریاست دانشکده دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 1/2/4431  .26

 معاون آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 1/1/31  .23

 ریاست ومعاون آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 42/2/34  .21

 فرماندار رامسر انشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسرد 1/44/34  .23

 معاون وزیرآموزش وپرورش دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 46/4/34  .41

 ریاست آموزش وپرورش رامسر دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 1/2/32  .44

 دانشگاه علوم پزشکی بابل یآموزش معاون )س( رامسردانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا 1/4/32  .42

 ریاست دانشگاه خوارزمی ورئیس کنگره سراسری اعتیاد ورفتارهای پر خطر کرج دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 41/2/32  .44

 دانشگاه عاون آموزشیزشکی بابل ومپریاست دانشگاه علوم  دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 41/2/31  .41

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رامسر دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 46/3/31  .41

 امام جمعه،فرماندار وریس بنیاد شهید رامسر  دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 24/4/31  .46

 ریاست داشگاه علوم پزشکی بابل)استاد نمونه( رامسر دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( 41/2/31  .43

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان مازندران دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 24/4/31  .41

 ایاتمشاور وزیر ومدیر کل بازرسی ،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شک دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س( رامسر 42/4/31  .43

11.     

 


