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 (CV) يسوابق حرفه ا

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردي

 

 نام  سهیال

 نام خانوادگي دستی

 محل تولد  کرمانشاه

خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان ونک، خيابان  تهران،
 رشيدياسمي، دانشکده پرستاري و مامايي ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 43651107

 شماره تلفن همراه  09381650348

  فاكس محل كار 88201978

  پست الكترونيكي، كار آدرس 

soheila_dasti@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي  

  رتبه علمي

 آموزشیکارشناس 

 موزشيآمدارك و دوره هاي 

 1375 تهران –ی بهشت ديشهعلوم پزشکی  دانشگاه –(  جراحی –موزش پرستاري )داخلی فوق ليسانس آ

 1366 کرمانشاه یپزشکدانشگاه علوم  – پرستاري ليسانس

  دوره هاي آموزشي

                   

  زبان

 فارسی )زبان مادري( 

 انگليسی

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 رانیا يانجمن پرستار

 نظام پرستاري ایران

  اجراییو  انتصابات آكادميك

 دانشکده پرستاري کرمانشاه مربی آموزشی

 سوپروایزر آموزشی کرمانشاه نايس مارستانيب

 کرمانشاه  پرستار فارابی بيمارستان

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com


 

 2 

 بالينی زریسوپروا اصغر تهران یحضرت عل مارستانيب

 تهران مترون اصغر علی حضرت بيمارستان

 دانشکده پرستاري تهران مربی آموزشی

 دانشکده پرستاري ایران مربی آموزشی

  آموزشیسابقه كار حرفه اي و تجربیات 

 ی جراح یداخل يپرستار کرمانشاه يدانشکده پرستارتدریس تئوري  -

  کرمانشاه يدانشکده پرستار يتئور سیتدر    هياول يها کمک -

 کرمانشاه يدانشکده پرستار يتئور سیتدر ی   روان يپرستار -

 ی دانشکده پرستاري شاهدنيبال يکارآموزجراحی  داخلی پرستاري -

 (ع)اصغر علی حضرت کودکان بيمارستان خدمت ضمن آموزش ي  پایگاهتئور سیتدر (90تا  78نوزادان )از سال  ویژه هاي مراقبت -

 خدمت محل هاي بيمارستان در خدمت ضمن آموزش هاي ي کارگاهتئور سیتدر محل خدمت يها مارستانيآموزش ضمن خدمت در ب يکارگاه ها -

 دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایرانتدریس واحد عملی اصول و فنون پرستاري  -

 تهران یدانشگاه علوم پزشک يدانشکده پرستاری  نيبال يکارآموزپرستاري داخلی جراحی   -

 پزشکی ایران دانشگاه علوم يدانشکده پرستاری  نيبال يکارآموزپرستاري داخلی جراحی   -

 علوم پزشکی ایرانپرستاري اورژانس کارآموزي بالينی دانشکده پرستاري دانشگاه  -

 کارگاههاي آموزشی پرسنل بيمارستانها و دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران -
  شایستگی هاي آموزشی

 مورد مقاله 3ترجمه و تحریر   رانیا يمجله انجمن پرستار

  تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

استاد  کرمانشاه یدولت يها مارستانيب یجراح یداخل يبخش ها دري و انتظارات آنان از کادر پرستار يپرستار ياز مراقبت ها مارانيب يتمندیرضا انيم یبررس 

 1375 خانم زهرا جواد زادهراهنما 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 1385ی ،سهيال انتشارات متن گستران اریا تهران دستسلمان یزدي،ناهيد و -روزبه،فرح از کودکان يپرستار يمراقبتها

 1388انتشارات ماهتاب تهران دستی، سهيال برار پور،فروزان و -،فاطمهیعباس کاربرد مدیریت زمان براي مدیران 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 رانیدانشگاه ا-1378 ريتا سوم ت کمی-يپرستار يمراقبت ها يارائه مقاله در کنگره سراسر -

مرکز -کودکان يها يماريب یالملل نيب شیهما نيماژور در شانزدهم یمادران کودکان مبتال به تاالسم یآموزش يازهاين نييارائه مقاله با عنوان تع -

 (اصغر)ع یحضرت عل یدرمان یآموزش

 پرستاري دانشکده– 1379-کودکان يپرستار يتازه ها ناريسم -از حوادث کودکان  يريشگيارائه مقاله با عنوان نقش پرستار در پ -

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک-1388بهمن  15 یال 13- يکنگره آموزش پرستار نيارائه مقاله در سوم -

 1387 ريت 30-رانیا یدانشگاه علوم پزشک-زمان تیریمد یارائه مقاله در دوره آموزش -

 1387تير  19-سازمان نظام پرستاري-یک روزه گزارش نویسیتدریس در کنفرانس  -

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  87اردیبهشت  2 –سخنرانی در کارگاه آموزش پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان  -

 87آبان  16-دانشگاه علوم پزشکی تهران-سخنرانی در اولين همایش پرستاري اتوراینولوژي و جراحی فک و صورت -
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 86اردیبهشت -اولين کنگره بين المللی بيماري هاي حنجره و اختالالت صوتی -ICUمقاله با عنوان محافظت حنجره درارائه  -

 86خرداد -دانشکده پرستاري و مامایی ایران –ارائه مقاله با عنوان گروه هاي آسيب پذیر گمنام در بحران ها  -

 85اسفند-ییو ماما يدر آموزش پرستار نینو يکردهایارائه مقاله در کنگره رو -

–کودکان  يها يماريب یالملل نيب شیهما -اصغر یحضرت عل مارستانيدر ب یمادران کودان مبتال به لوسم یآموزش يها ازين نييارائه مقاله با عنوان تع -

 85 مهر

 85 رماهيت -33شماره -رانیا يپرستار یصنف هینشر-پرستاران يانرژ شیافزا يبرا یاهيو گ يا هیتغذ يها شنهاديترجمه مقاله با عنوان پ -

 تهران یدانشگاه علوم پزشک-85آبان -کودکان يپرستار شیهما نيدر چهارم یسخنران -

 تهران پزشکی علوم دانشگاه-84 مهرماه–کودان  يپرستار شیهما نيدر سوم یسخنران -

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک-83 رماهيت-يدر خدمات پرستار تيفيجامع ک تیریمد شیدر هما یسخنران -

 کودکان یمرکز طب مارستانيب-83مهرماه -کودکان يپرستار شیهما نيدر دوم یسخنران -

 و چندین سخنرانی و مقاله دیگر در سایر همایش ها -

  ارائه پوستر

 1380آبان  24-زیتبر-مددجو یمنیا يسراسر شیآن در هما تيو اهم انیمدد جو یمنیدر حفظ ا يارائه پوستر با عنوان قلمرو پرستار  -

 87دي  6 –ارائه پوستر در کنگره ملی سالمت خانواده  -

 86مهر-ارائه پوستر در پنجمين همایش کشوري پرستاري کودکان -

 93اسفند  –ارائه پوستر در همایش آموزش پرستاري از نظریه تا عمل  -

 94دي ماه  –در ایران  ارائه پوستر در کنگره واکاوي آموزش پرستاري -

 فعاليت های فرهنگی

 1390 -پرستار نمونه بسيج جامعه پزشکی  -

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

 

 1383پرستار نمونه  دانشگاه علوم پزشکی ایران   -

 1386سوپروایزر نمونه بيمارستان حضرت علی اصغر)ع(  -

 ی  بيمارستان و دانشکده هاي محل خدمتنامه کتب قیمورد تشو 15از  شيب -

 کتبی  دانشگاه علوم پزشکی ایرانمورد تشویق نامه  4 -

  اطالعات ديگر

  

 1394اسفند آخرين بازبيني: 

 


