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 تهران یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدانشکده پرستار-ینصرت شرق ابانیخ-دیتوح دانی: ملیمحل تحص ینشان

 

 سابقه تحصیل :  

  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک یپرستار ی: کارشناس یکارشناس ✿

 یواحد تهران پزشک یآزاد اسالم یدانشگاه علوم پزشک یارشد: روان پرستار یکارشناس ✿

  94دکترای آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی اسفندماه دانشجوی : دکترا  ✿

 سابقه کاری: 

  (1395 تیلغا 1385) از سال یکودکان بهرام مارستانیب  یمارستانیب یکنترل عفونت ها زریسوپروا  ✿✿

 ( 1385 تیلغا 1382) از سال یکودکان بهرام مارستانیب نوزادان یبخش جراح ینیبال پرستار ✿✿

 )1382 تیلغا 1380سال  )ازبهرامی کودکان  مارستانیباطفال  یبخش اونکولوژ ینیبال پرستار ✿✿

 (1380 تیلغا 1375سال  )ازبهرامی کودکان  مارستانیب یبخش عفون ینیپرستاربال ✿✿

 : یحرفه ا-یدر مجامع علم تیعضو

 رانیا یاسالم یجمهور یعضو سازمان نظام پرستار ✿

 :و گرانت ها زیجوا

برنامه ی علمی کنترل عفونتهای کده پرستاری و مامایی تهران به خاطر تقدیر نامه از معاون دانشجویی و فرهنگی دانش ✿

 1397بیمارستانی سال 

 دکتر احمدرضا فرسار-دیر نامه از معاون امور بهداشتی دانشگاهتق ✿

  دکتر شریف ترکمن نژاد -تقدیر نامه از ریاست مرکز بهداشت شمال تهران ✿

 دکتر اسماعیل کسانی -تقدیر نامه از مدیر گروه حاکمیت بالینی معاونت درمان دانشگاه  ✿

 دکتر علی اکبر رهبری منش  -تقدیر نامه از ریاست بیمارستان کودکان بهرامی  ✿
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 دکتر خورشید وسکوئی -تقدیر نامه از مدیر پرستاری دانشگاه ✿

 :و مقاالت چاپ شده معتبر های همایش و سمینارها،کنگره در پوستر و مقاله ارائه

-کیستماتیمرور س کیمبتال به سرطان پستان:  مارانیب یزندگ تیفیبر ک نیگزیمکمل و جا یدرمانها ریتاث یبررس ✿

 1396بهمن ماه  -سرطان پستان یالملل نیب کنگره نیزدهمیس

The effect of Complementary and Alternative Medicines on Quality of Life in patients with Breast 

Cancer: A systematic review- International 13th Breast Cancer Congress 14-16 2018 

 

  ارائه به عنوان پرستار  نیبال طیجهت ورود به مح یپرستار انیدرک شده دانشجو یپرسشنامه آمادگ یابیو اعتبار یطراح ✿

 سال یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیازدهمیو  یآموزش علوم پزشک یکشور شیهما نیبه صورت پوستر در نوزدهم شده

1397 

 

وابسته به یکودکان بهرام مارستانیب  PICU و NICU بهداشت دست بخش انسیو کمپل یمارستانیعفونت ب تیوضع یبررس  ✿ 

1394کودکان ، مهرماه  یپرستار یکشور شیهما نیزدهمیتهران ،س یعلوم پزشک دانشگاه  

 

  یمجله علوم پزشک -دخترانه تهران یدولت یدر دبستانها یبا کودک آزار یو اجتماع ی،روانیرابطه عوامل خانوادگ یبررس ✿

 85بهار -1شماره - 16دوره -یآزاد اسالم دانشگاه

  کنگره انجمن نیچهارم مقاالت مجموعه– یبهداشت دست در کارکنان پرستار تیجهت رعا یروش یزشیانگ مصاحبه ✿

 رانیا یشناس روان

✿ Effectiveness of motivational interviewing in promoting hand hygiene of nursing 

Personnel-international journal of preventive medicine-vol 4-April 2013. 

 

 Transformativeارائه سخنرانی در پانل تخصصی نظریه پردازی حرفه ای در پرستاری و مامایی با موضوع آموزش تحول گرا ) ✿

education)  1396سال 

 

 شرکت در کارگاه ها: 

 ساعت 8به مدت  G*Power کارگاه دو روزه  تعیین حجم نمونه و توان مطالعات پژوهشی و آموزش نرم افزار ✿

 به مدت یک روز 98سال  دانشکده پرستاری و مامایی تهران MAXQDA10 شرکت در کارگاه  ✿

 ( 2016 می ماه21 )  شرکت در کارگاه مقدماتی سیستماتیک ریو  کوکران  دانشکده پرستاری و مامایی تهران ✿

 

 

 



 : ای حرفه تجارب

 به صورت: یکودکان بهرام مارستانیدر ب ینیبال یمرکز مهارت ها یدر راه انداز یهمکار ✿

 ساعتLesson plan    (10 )تهیه  -1

 ساعتOSCE  (14  )شرکت در امتحان  -2

 ساعت( 4شرکت در جلسات)  -3

 همکاری در برگزاری سمینار بیماری های بثوری تب دار ✿

 تهیه پمفلت های آموزشی برای پرسنل پرستاری و بیماران ✿

  یاعتبار بخش یکنترل عفونت مطابق با سنجه ها یها یخط مش نوشتن ✿

 آنان یبرا یجزوه آموزش هیپرسنل خدمات و ته یکنترل عفونت برا نهیدر زم یآموزش یکالسها یبرگزار ✿

 آنان یبرا یجزوه آموزش هیو ته اریپرسنل کمک به یکنترل عفونت برا نهیدر زم یآموزش یکالسها یبرگزار ✿

 فرم نظارت بهداشت دست لیتکم نهیبهداشت در زم یسازمان جهان یوهایسنار ترجمه ✿

  موضوعات کنترل عفونت نهیدر زم یآموزش یپوسترها هیته ✿

 هایماریاهداف نظام مراقبت ب یبا مرکز بهداشت شمال در راستا یهمکار ✿

 رفلج اطفال در کشو یکن شهیبا مرکز بهداشت شمال در جهت ر یهمکار ✿

 :یعالئق پژوهش

 موضوعات مربوط به سالمت روان ✿

  مراقبت معنوی ✿

 آنان های خانواده و بیمار کودکان برای فلسفه آموزش  ✿

 یمارستانیب یموضوعات مربوط به کنترل عفونت ها ✿


