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   مشخصات فردی -1

                                                  زهرا رحیمی    نام و نام خانوادگی: 

 

 *تحصیلی سوابق -2

 تحصیل زمانی بازه  ، 98/89کل معدل بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، پرستاری رشته :لیسانس فوق

8988-8981 

 8981-8981 تحصیل زمانی بازه ، 05/89 کل معدل الر، پزشکی علوم دانشگاه پرستاری، رشته :لیسانس

 .لیسانس فوق و لیسانس دوران در درخشان استعدادهای عضو* 

 

  نامه پایان -3

 کاملت و رشد هایشاخص با خواب عادات و فیزیکی فعالیت ارتباط بررسیفوق لیسانس:  نامه پایان موضوع

 8989سال در بوشهر شهر دبستانی آموزاندانش حرکتی

 پورروانی مریم دکتر خانم سرکار راهنما استاد

 باقرزاده راضیه دکتر خانم سرکار مشاور استاد

 معتمد نیلوفر دکتر خانم سرکار پور،جهان فائزه دکتر خانم سرکار داور اساتید

 

 پژوهشی سوابق -4

 و درشت حرکتی هایمهارت" عنوان با جنوب طب پژوهشی علمی مجله از مقاله چاپ پذیرش اخذ 

 8988 مهرماه -  " 8989 سال در بوشهر شهر کودکان در آن بر مؤثر عوامل برخی و ظریف

 عوامل برخی و خواب عادات بررسی" عنوان با کودکان پرستاری نشریه از مقاله چاپ پذیرش اخذ 

 8988 ماه اردیبهشت - "8989 سال بوشهر شهر دبستانی کودکان در آن بر مؤثر

 همدرس سن کودکان در دموگرافیک عوامل برخی با آن ارتباط و خواب اختالل "عنوان با ایمقاله ارائه 

 علوم دانشگاه دانشجویان پژوهشی کنگره اولین در پوستر صورت به "8989 سال در بوشهر شهر

 8989 مهرماه  -  هرمزگان پزشکی

 به  "مقایسه تبحر حرکتی درشت در پسران و دختران سن مدرسه شهر بوشهر"ای با عنوانارائه مقاله

 8989اسفندماه  -صورت پوستر در نوزدهمین کنگره ساالنه اعصاب کودکان و نوجوانان ایران قشم

 

 آموزشی هایدوره و هاکارگاه در شرکت -5

 8981 -پژوهش در اخالق 

 8981 -جست و جوی پیشرفته 

 8981 -بیمار ایمنی کارگاه 

 8981 -مرور سیستماتیک 



  کارگاهEnd Note- 8981 

 

  هامهارت -6

 انگلیسی زبان بر کافی تسلط 

 کامپیوتر با کار در الزم توانمندی  

 ازقبیل کامپیوتری افزارهای نرم سایر با آشنایی ,Word ,Power point ,SPSS ,End 

Note..… 
 هاآن در جو و جست نحوه و اطالعاتی هایپایگاه با آشنایی  

 

  عالقه مورد هایزمینه -7

 نوجوانان و کودکان حوزه در پژوهش و مطالعه 

 مددجویان به خدمات ارائه و پرستاری مدیریت زمینه در پژوهش و مطالعه 

 آموزش توسعه در پژوهش و مطالعه   

 پرستاری رشته هایزمینه سایر در پژوهش و مطالعه 

 

  


