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 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

گرایش رشته  یلي رشته تحص

 تحصیلي

دانشگاه محل  درجه علمي

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

كشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت 

 از تحصیل

 1391 ایران مشهد علوم پزشکي  عمومي عمومي پزشکي

 1395 ایران مشهد علوم پزشکي تخصص تخصص تخصص كودكان

       

       

 لهاي نوشته شده در دوران تحصينامهب( پايان

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامهعنوان پایان

   

   

   

   

 

 ايهاي شغلي و حرفهموقعيت 
 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي

تعداد  عنوان درس  *نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلي مؤسسه محل تدریس

 دانشجویان

كل ساعات 

 تدریس شده

سال 

 تدریس

 دانشگاه علوم پزشکي

 گناباد

آموزش  كودكان آموزشي پزشکي

بالیني 

 كودكان

  1398 



 

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

 اي )مشاوره، همكاري و غيره(ب( سابقه ارائه خدمات حرفه

خ ارائه یتار ركز یا سازمان دریافت كننده خدماتم اينوع خدمت حرفه

 خدمات

   

   

 

 

 

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات(ها و پستج( سابقه موقعيت

 تاریخ نام، رتبه علمي و رشته تحصیلي مسئول مافوق مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

 لغایت از

بوط كلیه وظایف مر مدیرگروه آموزشي اطفال

 به مدیر گروه

دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد

 1398 رئیس دانشگاه-دكتر جواد باذلي

     

 هاي اجرايي )غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات(د( سابقه فعاليت و پست

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

     

     

 

 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرهاتشويق ، 

 تاریخ دریافت مقام اعطاكننده حل دریافتم علت دریافت عنوان

     

     

 

 

 ها و مجامع علميعضويت در انجمن 
 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاري و سمت نام مجمع

 لغایت از

     

     

 

 



 

 ها و شوراهاعضويت در كميته 

نوع همکاري با كمیته یا  نام كمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت طهمکان یا سازمان مربو

 لغایت از

    

    

 

 

 

 شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه 
)مجري اصلي،  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

 مدیر اجرایي، همکار، مشاور و غیره(

ساعات فعالیت در 

 طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلي طرح

طول مدت 

 طرح

 ارتباطبررسی 
 معنویت سطح
 کودکان والدین

 وسمیل به مبتال
 حاد لنفوبالستیک

 میزان بر
 و استرس
 و افسردگی

 زندگی کیفیت
 والدین

دانشگاه علوم   مجري اصلي

 پزشکي مشهد

  انجام شده

 عوامل بررسی
 بر موثر
 کلیوی درگیری

 بیماران در
"، کد دیابتی
، 89790طرح: 

دانشگاه علوم 
، پزشکی مشهد
دکترشکوفه 

بنکداران، دکتر 
 پریسا آرمان پور

دانشگاه علوم   اصليمجري 

 پزشکي مشهد

  انجام شده

 
 

 هاي تحقيقاتي دريافت شده )گرنت(بودجه 

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت دهنده بودجهمنبع ارائه

      

      

 

 شده يا مشاوره شدههاي سرپرستينامهپايان 

 نامهتاریخ دفاع از پایانسمت در انجام  محلدوره  نامهعنوان پایان



 

تحصیلي ارائه 

 نامهپایان

 نامهپایان نامهپایان

     

     

 

 انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله(سخنراني در هم 
اندیشي، عنوان هم عنوان سخنراني

 بازآموزي و غیره

اندیشي، محل برگزاري هم

 بازآموزي و غیره

تاریخ 

 سخنراني

    

    

 

 يراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علميهاي وفعاليت 

نوع همکاري با  محل انتشار مجله نام مجله

 مجله

 مدت همکاري

 لغایت از

 1398تا  1395 انتشار مقاله مشهد مجله دانشگاه علوم پزشکي مشهد

    

 

 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(شركت در دوره 

 تاریخ برگزاري ل برگزاريمح دوره)سطح( نوع  نام دوره

    

    

 
 

 هاها و كارگاهها، بازآموزيانديشيشركت در هم 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري طول مدت دوره اندیشي، بازآموزي، كارگاه و غیرهنام هم

    

    

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

نوع كار )ترجمه، تألیف،  عنوان كتاب همکار/ همکاران

 ، ویرایش(گردآوري

شهر و كشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

      

      

 ب( مقاالت منتشرشده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان(نویسنده
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 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

عنوان همایش، كنفرانس و  عنوان مقاله نویسنده)گان(

 غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاري

 نراني یا پوستر()سخ

 سال ارائه

شکوفه بنکداران، 
 پریسا ارمان پور

بررسی عوامل 
موثر بر درگیری 

کلیوی در 
بیماران دیابتی 

 نوع دو

 1396 پوستر تهران 

بررسی ارتباط  دكتر پریسا آرمان پور

سطح معنویت 

والدین کودکان 

مبتال به لوسمی 

لنفوبالستیک حاد 

بر میزان استرس 

و افسردگی و 

یت زندگی کیف

 والدین

هشتمین همایش 

سراسری روان پزشکی 

کودک و نوجوان 

 اختالالت عصبی تکاملی

 1396 پوستر تهران

 افزار، لوح فشرده و غيرهد( اطالعات مربوط به نرم

 تاریخ انتشار نام همکاران افزار، لوح فشرده و غیرهموارد استفاده نرم افزار تهیه شدهنوع اطالعات یا نرم

    

    

 

 )ساير موارد )ضميمه كارنامه 
 

 اياعالم عالئق حرفه 

 

 شناسند )معرفين(افرادي كه شما را مي 
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