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 :تحصیلی سابقه

 ،4831 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی 

  4834پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، دانشگاه علوم 

 سابقه کاری:

  4831 -4831پرستار بخش نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی   

  4831 -4831پرستار بخش جراحی نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی 

  تا کنون 4831پرستار زخم بیمارستان کودکان بهرامی  

  تا کنون -4831بیمارستان کودکان بهرامی و رابط آموزشی بخش مراقبت ویژه نوزادان پرستار بخش مراقبت ویژه نوزادان 

 سابقه آموزش:

 ابتدای سال از  ،مربی بالین دانشجویان کارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران
)در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آرش، علی به مدت چهار ترم  4831 تحصیلی سالپایان تا  4834تحصیلی 

 اصغر، ولیعصر، بهرامی(

  به  4831مربی بالین دانشجویان کارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران، از آذر ماه
 مدت یک ترم )در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان علی اصغر(

 تا کنون 4831ی بالین دانشجویان کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شاهد از مهر ماه مرب 

 4831بیمارستان کودکان بهرامی سال مراقبت های ویژه نوزادان کوتاه مدت آموزشی  مدرس دوره 

  4838مدرس دوره ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان کودکان بهرامی سال 

  4831کوتاه مدت مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی سال مدرس دوره آموزشی 

  4831مربی بالین دوره آموزش کوتاه مدت مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی سال 

  تا کنون 4834رابط آموزش بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی از سال 

  4831مدرس دوره ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان کودکان بهرامی سال 

  4831مدرس دوره آموزشی کوتاه مدت مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی سال 

 1/1/4831 سال بهرامی کودکان بیمارستان بستر زخم از پیشگیری آموزش  روزه یک علمی کنفرانس مدرس 

 84/8/4831 سال بهرامی کودکان بیمارستان پرستاران ویژه زخم از ومراقبت پیشگیری روزه یک علمی کنفرانس مدرس 
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 41/1/4831 سال بهرامی کودکان بیمارستان پرستاران ویژه زخم از ومراقبت پیشگیری روزه یک علمی کنفرانس مدرس 

  18/41/4831مدرس کارگاه توانمندسازی احیای نوزاد بیمارستان کودکان بهرامی سال 

  13/4/4833مدرس کارگاه توانمندسازی احیای نوزاد بیمارستان کودکان بهرامی سال 

  11/1/4833مدرس کارگاه تهویه مکانیکی بیمارستان کودکان بهرامی سال 

  مدرس کنفرانس علمی یک روزه راهکارهای کنترل عفونت درNICU  8/1/4833بیمارستان کودکان بهرامی سال 

 48/1/4833 سال بهرامی کودکان بیمارستان زخم از ومراقبت پیشگیری روزه یک علمی کنفرانس مدرس 

 4833بیمارستان کودکان بهرامی سال ژه نوزادان وی های مدرس دوره کوتاه مدت مراقبت 

 :شرکت در همایش

 تهران پزشکی علوم دانشگاهتوسط  11/1/33 الی 43/1کودکان  پرستاری کشوری همایش هشتمین در شرکت 

 در پرستاری و پزشکی های چالش و ها مراقبت اصول و سازی توانمند همایشاولین  در شرکتNICU 14/41 18/41/33 الی 
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه توسط

 ایران نوزادان پزشکان علمی انجمنتوسط  11/41/33 الی 43/41 مادر شیر و کودک و مادر سالمت ملی کنگره در شرکت 

 تهران پزشکی علوم توسط دانشگاه 11/1/31 الی 43/1کودکان  پرستاری کشوری همایش نهمین در شرکت 

  شرکت در همایش کشوریHIV تهران پزشکی علوم دانشگاهتوسط  41/41/31-41 نوزاد و 

 در پرستاری و پزشکی های چالش و ها مراقبت اصول و سازی توانمند همایشدومین  در شرکتNICU 43/1 14/1/34 الی 
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه توسط

  توسط  43/3/34الی  41/3  نوزادان ویژه مراقبت های بخش در پرستاری حرفه ای، حرفه در همایش کشوری پرستارشرکت
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 تهران پزشکی علوم توسط دانشگاه 11/1/31 الی 43/1کودکان  پرستاری کشوری همایشیازدهمین  در شرکت 

 تهران پزشکی علوم توسط دانشگاه 13/1/38 الی 11/1کودکان  پرستاری کشوری همایشدوازدهمین  در شرکت 

  تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط  43/1/31 الی 41/1شرکت در سیزدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان 

 تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط 41/1/38 وآلرژی شرکت در کنفرانس علمی آسم 

 تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط  1/44/38الی  1/44 شیرمادر با تغذیه شرکت در سمینار ترویج 

 تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط  11/8/31الی  14/8 کودکان های اورژانس شرکت در سمینار 

  توسط انجمن علمی پزشکان  11/4/31الی  14/4شرکت در سمینار رویکردهای مراقبت همه جانبه در بخش های نوزادان
 نوزادان ایران

  توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران 13/1/31الی  13/1فشاری شرکت در سمینار مدیریت زخم های 

  ایران نوزادان پزشکان علمی انجمنتوسط  11/3/4831الی  18/3ایران نوزادان سالمت کنگرهدر شرکت 

  توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران 11/1/31شرکت در کارگاه توانمندسازی مربیگری احیا نوزاد 

  تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط  13/1/31 الی 11/1پرستاری کودکان شرکت در شانزدهمین همایش کشوری 

  مرکزتوسط  13/3/33 لی زخم و ترمیم بافت و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافتششمین کنگره مشرکت در 
 تهران پزشکی علوم واحد دانشگاهی جهاد پزشکی در لیزر تحقیقات
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 همایش ها:

 کشوری همایش نهمین در "نوزادان ویژه مراقبت بخش در تکاملی مراقبت اجرای اهمیت" موضوع با پوستر قالب در مقاله ارائه 

 تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط  14/1/31 کودکان پرستاری

 اصول و سازی توانمند دومین همایش در "نوزادان ویژه مراقبت بخش در تکاملی مراقبت" موضوع با پوستر قالب در مقاله ارائه 

 بهشتی شهید پزشکی علوم توسط دانشگاه NICU 43/1/34در پرستاری و پزشکی های چالش و ها مراقبت

  در همایش کشوری پرستار "نوزادان ویژه مراقبت بخش در موفقیت عامل فرهنگ تغییر"سخنرانی با موضوع ارائه مقاله در قالب 
 توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران 41/3/34نوزادان   ویژه مراقبت های بخش در پرستاری حرفه ای، حرفه

 حرفه ای، حرفه پرستار کشوری همایش در "محور حجم تغذیه مقابل در محور نوزاد تغذیه" موضوع پوستر با قالب در مقاله ارائه 
 تهران پزشکی علوم توسط دانشگاه 41/3/34  نوزادان ویژه مراقبت های بخش در پرستاری

 نوزادان ویژه مراقبت های بخش در محور خانواده مراقبت اجرای میزان بررسی" موضوع با سخنرانی قالب در مقاله ارائه 
  43/1/31 کودکان پرستاری کشوری همایش در یازدهمین "34 سال تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 تهران پزشکی علوم توسط دانشگاه

 نوزادان ویژه مراقبت های بخش در تکاملی مراقبت اجرای سازمانی موانع" موضوع با سخنرانی قالب در مقاله ارائه 
توسط   11/1/38 کودکان پرستاری کشوری همایش دوازدهمین در "تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 نوزادان ویژه مراقبت های بخش در استرس و درد ارزیابی و مدیریت اجرای میزان" موضوع با سخنرانی قالب در مقاله ارائه 
توسط   11/1/38 کودکان پرستاری کشوری همایش دوازدهمین در "تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

  پرستاری کشوری در سیزدهمین همایش "ماساژ نوزادان با رویکرد مراقبت تکاملی"پنل در قالب سخنرانی با موضوع ارائه 

 تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط  43/1/31 کودکان



 نوزادان ویژه مراقبت های بخش در نوزادان خواب از مراقبت اجرای میزان بررسی " موضوع با پوستر قالب در مقاله ارائه 

 توسط  41/1/31 کودکان پرستاری کشوری همایش سیزدهمین در "تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 نوزادان ویژه مراقبت های بخش در صدا و نور نظر از سالم محیط تامین میزان بررسی " موضوع با پوستر قالب در مقاله ارائه 

  14/4/31 نوزادان های بخش در جانبه همه مراقبت سمینار رویکردهای در "تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 ایران نوزادان پزشکان علمی انجمن توسط

 ایران نوزادان سالمت کنگرهدر  "نوزاد  رفتاری عالئم به توجه اساس بر تغذیه بهبود "با موضوع  پوستر قالب در مقاله ارائه 

 ایران نوزادان پزشکان علمی انجمنتوسط  18/3/4831

 موضوع با پوستر قالب در مقاله ارائه " A Pilot Study on Assessing the Mothers' Perception of How 

to Manage the Pain of Neonates Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit" در 

 تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط  11/1/31 کودکان پرستاری کشوری همایششانزدهمین 

  ارائه پنل در قالب سخنرانی با موضوع"NIDCAP"  دانشگاهتوسط  3/3/33همایش کشوری پرستاری کودکان  فدهمینهدر 

 تهران پزشکی علوم

  ارائه پوستر با موضوع"Prevalence of types of ulcers in hospitalized children"  لی ششمین کنگره مدر
 جهاد پزشکی در لیزر تحقیقات مرکزتوسط  81/3/33 زخم و ترمیم بافت و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

 تهران پزشکی علوم واحد دانشگاهی

 داوری مجالت

به  مازندران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه "یبالین تعالی "علمی پژوهشیداور مقاالت در مجله  4831از سال  

  جعفری محمد حمید دکترسردبیری 

 

 

 

 

 

 

 


