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 (CV) يسوابق حرفه ا

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردي

 

 نام

 نام خانوادگي

 محل تولد  

 

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 

 شماره تلفن همراه 09124366172

  فاكس محل كار 

goodarzi.z@iums.ac.ir پست الكترونيكي، كار آدرس  

zahragoodarzi924@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي  

  رتبه علمي

 علمي بالينهيات 

 موزشيآمدارك 

 1378ليسانس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران  

 1394 دانشگاه علوم پزشكي تهرانفوق ليسانس پرستاري 

  دوره هاي آموزشي

 - 

  زبان

 فارسي)مادري(

 انگليسي)متوسط(

  عالقه مندي هاي حرفه اي

- 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 

  کنوني انتصابات آكادميك

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 يمارستان)نوزادان، كودكان، زنان و زايمان، داخلي، قلب، پست سي سي يو، جراحي قلب، اورژانس( در ب پرستار در بخش هاي مختلف

 1387 -1378هاي بهارلو، مركز قلب تهران، كلينيك فاطمه الزهرا، سال 

 1394مربي حق التدريس دانشكده پرستاري تهران، سال 

 1394 - 1396، سال ايرانمربي حق التدريس دانشكده پرستاري 

  شايستگي هاي آموزشي

 

  تجربيات پژوهشي

 بررسي ارتباط شيوه مديريت كالس درس مدرسين پرستاري با اشتياق به مطالعه و موفقيت تحصيلي : پايان نامه

 1393دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 

  

 تاريه پژوهش پرسمجل ،شيوه مديريت كالس درس با اشتياق به مطالعه و موفقيت تحصيلي ارتباط :مقاله هاي منتشر شده 

 2، شماره14جلد ،(IJNR)1398 ايران

 

  :كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

ان وزارت بهداشت، درماان و مماوزپ پزشاكي، ناشار: اداره نوزاد -مراقبت از نوزاد سالم)ويژه والدين(، تهيه و تدوين:گروه نويسندگان

 1388مهرراوپ، سال 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 ارائه شفاهي: 

  1394سخنران، دي  دانشگاه علوم پزشكي ايران،  اولين كنگره واكاوي مموزپ پرستاري، تهران،

 ارائه پوستر  

 كنفرانس ها/سمينارها 

 1393تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، شركت كننده، مذر كنفرانس علمي كورونا ويروس، 

 1394دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده، دي  تهران،  ين كنگره واكاوي مموزپ پرستاري،اول

 1396دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده، مبان  تهران،  دومين كنگره واكاوي مموزپ پرستاري،

 1396دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده،  دي  تهران،  كارگاه مموزپ باليني،

 1397دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده،  تير  تهران، كارگاه مموزپ پاسخگو، 

 1397نظام پرستاري، شركت كننده،  تير سازمان كارگاه تفسيرگرافي، تهران، 

 1397نظام پرستاري، شركت كننده،  مردادسازمان  تهران،  كارگاه خطاها و محاسبات دارويي،

 1397نظام پرستاري، شركت كننده،  شهريور سازمان تهران، كارگاه گزارپ نويسي پرستاران، 

 1397دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده،  مهر  تهران،  كارگاه روپ تدريس مقدماتي،

 1397مبان  شركت كننده،  پرستاري و مامايي ايران، هدانشكدتهران، ...،  ، اركيد وكارگاه گوگل اسكوالر

 1397مركز مهارت باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده، دي تهران، كارگاه شبيه سازي، 

 1398كارگاه راند قانون، تهران، بيمارستان فيروزگر، شركت كننده،  تير 

 عاليت های فرهنگیف 

 1397دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده،  شهريور نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، سواد رسانه اي و فضاي مجازي، 

       بازدارندگي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، دانشگاه علوم پزشكي ايران، شركت كننده، مهارت هنر هدايت و مموزپ كارگاه 
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 1398خرداد 

اعتبارات پژوهشي

- 

 جوايز و افتخارات 

- 

 اطالعات ديگر 

- 

  1398 شهريور آخرين بازبيني:

 


