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کسب رتبه دوم فارغ التحصیلی در دوره هفده کارشناسی ارشد رشته مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه غلوم پزشکی تهران
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همکار پژوهشی در طرح تحقیقاتی رابطه افسردگی و پره اکالمپسی در مراجعین به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در
سال 89-88
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