نام و نام خانوادگی
مرحمت فراهانی نیا
تاریخ آخرین اصالح 1395/4/5 :

مشخصات فردي

مرتبه دانشگاهي  :مربي
گروه آموزشي  :سالمت جامعه
پست الكترونيكFarahaninia.m@iums.ac.ir :
تلفن 43651806 :
نشاني محل كار  :تهران ،خيابان ولي عصر ،باالتر از ميدان ونک ،خيابان رشيدياسمي ،دانشکده پرستاري و مامايي
ايران دانشگاه علوم پزشکي ايران
سوابق تحصیلی



كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1368 ،



كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران 1362،



اصول مديريت دانشگاه آزاد

پايان نامه هاي گذرانده شده



كارشناسي ارشد بررسي مقايسه اي" خود درماني" بين دبيران وپر ستاران باليني زن در تهران1368



بيماريهاي شايع خون در كودكان (پايان نامه كارشناسي ترجمه كتاب كودكان مارلو)1362-

سمت هاي اجرايی



مدير گروه سالمت جامعه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران1395



رابط آموزشي با مركز بهداشت غرب وشمال غرب تهران1392-1395



مسئول برنامه ريزي تئوري پرستاري وامتحانات1393



عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1 392



عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران1392-1389



عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1389-1372



مدير گروه بهداشت جامعه ومادران ونوزادان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران
1388- 1386



عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1372-1371



عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1371-1370



مدرس دانشگاه آزاد اسالمي ايران واحد نراق 1376



مدرس دانشکده پرستاري ومامايي ايران 1367-1371



پرستار سوپروايزر بيمارستان آبان 1364-1371



مدرس داشگاه آزاد اسالمي ايران واحد تهران1366-1367



مدرس دروس باليني دانشکده پرستاري ومامايي شهيد بهشتي1364-1365



پرستارو سوپروايز بيمارستان امام خميني شهرستان محالت بخش اورژانس 1362-1364



كا ردانشجويي بيمارستان ساسان 1361-1362



كا ردانشجويي بيمارستان فيروزگر 1359-1360

عضويت در مجامع علمی -حرفه اي

عضو ومسئول كميته تخصصي پژوهشي گروه سالمت جامعه وسالمندي دانشکده پرستاري و مامايي سال 1394علوم
پزشکي ايران
عضو كميته تخصصي پژوهشي گروه بهداشت جامعه و مادران و نوزادان وسالمندي دانشکده پرستاري و مامايي سال
1392علوم پزشکي ايران
عضو كميته تخصصي پژوهشي گروه بهداشت جامعه و مادران و نوزادان دانشکده پرستاري و مامايي تا سال -1392
 1391تهران
مشاوره تحصيلي دانشجويي دانشکده پرستاري ومامايي علوم پزشکي تهران 1392-1395
مشاوره تحصيلي دانشجويي دانشکده پرستاري ومامايي علوم پزشکي تهران 1391-1389
مشاوره دانشجويي دانشکده پرستاري ومامايي ايران1389-1383
عضوكميته اخالق در پژوهش هاي پزشکي دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران از1384
تابهمن1389
 .عضوكميته پژوهش دانشجويان كارشناسي تا بهمن سال1389
 .عضو كميته تخصصي پژوهشي گروه بهداشت جامعه و مادران و نوزادان دانشکده پرستاري و مامايي تا سال 1389
عضو كميته IEQMدانشکده پرستاري و مامايي (مسئول معيار اندازه گيري،تحليل ومديريت دانش).
تا سال 1389
مسئول معيارهاي تمركز بر دانشجويان ،ذينفعان وبازار ومديريت اندازه گيري وتحليل دانش ونتايج يادگيري
دانشجويان نتايج تمركز بر دانشجويان وذينفعان ونتايج برنامه ريزي مالي وبازار كميته تعالي88/7/4
عضو انجمن پرستاران قلب ايران
عضو كميته فرعي ارزيابي دروني دانشکده پرستاري ومامايي ايران1383
عضو كميته اشتغا ل گروههاي پزشکي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي1383
عضو كميته مراقبت در منزل دانشکده پرستاري ومامايي ايران1381-1379
عضو كميته انتشارات دانشکده پرستاري ومامايي ايران 1370-1375
عضو كميته  PBLدانشکده پرستاري ومامايي ايران1375-1377
تصحيح پروژه هاي اتاق عمل دانشکده پرستاري ومامايي ايران 1369
جوايز و گرانت ها

تقدیر نامه


پرستار نمونه دانشکده پرستاري ومامايي علوم پزشکي ايران1393



تقديرنامه رياست دانشکده ورئيس كميته اخالق در پژوهش هاي پزشکي به دليل  358ساعت كار

دركميته 88/12/19



تقديرنامه رياست دانشکده در اولين جشنواره شهيد مطهري به دليل انتخاب طرح مديريت كيفيت
آموزشي دانشکده به عنوان فرايند برتر(همکاري) 87/2/15



تقديرنامه رياست دانشکده ،اولين جشنواره شهيد مطهري به دليل همکاري در غرفه دانشگاه 87/2/15




تقدير نامه رياست دانشکده بنا به پيشنهاد معاونت آموزشي به دليل انجام وظايف محوله به عنوان مدير
گروه87/12/28
تقديرنامه رياست دانشکده به دليل همکاري در طرح تکريم ارباب رجوع 85/12/22



تقديرنامه رياست دانشکده به دليل همکاري در طرح تکريم ارباب رجوع 85/5/2



تقديرنامه رياست دانشکده براي رضايت دانشجويان وبرخورد مطلوب كاركنان 1385/2/6



تقديرنامه رياست دانشکده براي تاليف كتاب درسنامه بهداشت خانواده و ترجمه كتاب سالمتي
وبهداشت در سفر هاي بين المللي851384/9/5



تقديرنامه رياست دانشکده براي ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي1385



تقديرنامه رياست دانشکده براي ارتقاءكيفيت آموزش باليني84/12/21



تقديرنامه رياست دانشکده براي شركت در مسابقه آمادگي جسماني كاركنان دولت 1384



ارائه طرح تحقيقاتي رياست دانشکده1383/11/18



تقدير نامه معاون سالمت و مدير كل دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت براي ارائه نمادين خدمات
پرستاري در جامعه در بزرگداشت مقام پرستار 1381/4/25



تقديرنامه جهت اجراي موفقيت آميزطرح آزمايشي مشاوره ومراقبت درمنزل (مجري طرح) مهر 79



پرستار نمونه(بيمارستان ابان)تهران.1370

راهنمايی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئی

راهنمایي:


تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر خودكارآمدي تغذيه اي در پيشگيري از پوكي استخوان (راهنمايدوم)93/4/24



بررسي ارتباط سبک زندگي با كيفيت زندگي سالمندان غرب تهران 1390



بررسي ارتباط بين سالمت معنوي وكيفيت زندگي در سالمندان ساكن كهريزک .1389




بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي افراد معلول با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع
توانبخشي شهرتهران سال(1387پايان نامه كارشناسي ارشد )
بررسي عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبي بيمارشان و ارتباط آن با آگاهي آنان در اين
زمينه در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران ،سال(1386كارشناسي ارشد )



بررسي مقايسه اي سالمت معنوي ديدگاه در مورد معنويت ومراقبتهاي معنوي از بيماران در دانشجويان
پرستاري سال اول وجهارم در دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني
ايران وتهرا ن و شهيد بهشتي(1384پايان نامه كارشناسي ارشد )



مقايسه عوامل خطر انفاركتوس ميو كارد در مردان وزنان دربيمارتهاي وابسته به دانشگاهاي علوم پزشکي
وخدمات بهداشتي درماني ايران و شهيد بهشتي وتهران( 1384كارشناسي ارشد ).



بررسي ارتباط بين آگاهي و نگرش ماماها در ارتباط با مراقبتهاي بهداشتي در طي دوره منوپاز در مراكز



بهداشتي درماني وابسته به دانشگاهاي علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني تهران( 1377كارشناسي
ارشد )
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي پرسنل پرستاري بخش همو دياليز درباره داروي اريترو پوئتين انساني و
مراقبتهاي مربوط به آن در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران ( 1375پايان نامه كارشناسي ارشد )



بررسي مقايسه اي كفايت حاصل ازتهيه اسمير دهانه رحم با اسپچوالوسيتو برس+اسپچوال در زنان مراجعه
كننده به يکي از درمانگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران1375
(پايان نامه كارشناسي ارشد )



بررسي تاثير هيپر اينفالسيون ريه ها وساكشن داخل ناي بر تعداد ضربان قلب وريتم قلب وميزان فشار
سهمي اكسيژن خون شرياني بيماران بعد از اعمال جراحي قلب بستري در بخش مراقبتهاي ويژه يکي از
بيمارستانهاي تخصصي تهران( 1373پايان نامه كارشناسي ارشد )



بررسي مقايسه اي فشار سيستوليک ودياستوليک اندازه گيري شده با قسمت دياگرام وبل گوشي فشار
خون در بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان( 1373پايان نامه كارشناسي ارشد ).




بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي معلمين دبستان در مورد بهداشت چشم در تهران( 1371پايان نامه
كارشناسي ارشد -بدون احتساب واحد ).
بررسي تاثير آموزش بهداشت بررعايت بهداشت زنان در سطح اول و دوم پيشگيري از عفونتهاي تريکومونا
و كانديدا وهرپس واژينال در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهرستان فسا( 137پايان نامه
كارشناسي ارشد -بدون احتساب واحد ) .



بررسي مقايسه اي نگرش مربيان پرستاري ودبيران در مورد تنظيم خانواده در شهر تهران( 1370پايان
نامه كارشناسي ارشد -بدون احتساب واحد ).



مشاوره:







برسي ارتباط توانايي شغلي وسبک زندگي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه
تهران1393-1392
بررسي ارتباط بين تغييرات درک شده زندگي و افسردگي در مراقبين بيماران سکته مغزي ساكن منطقه
غرب تهران( 1387پايان نامه كارشناسي ارشد ) ،
بررسي ارتباط بين ميزان فشار خون و تناوب وشدت ونحوه بروز عصبانيت در محل كار ومنزل در پرستاران
زن شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران( 1377پايان
نامه كارشناسي ارشد ).
بررسي و مقايسه اختالف فشار خون پايان نوبت كاري نسبت به شروع آن در رانندگان وفروشندگان بليط
سازمان اتوبوسراني وارتباط آن با شدت فشار شغلي آنان در شهركرمانشاه( 1376پايان نامه كارشناسي
ارشد )

طرحهاي تحقیقاتی و پروپوزال هاي مصوب



بررسي ارتباط سبک زندگي با كيفيت زندگي سالمندان غرب تهران  (1390مجري -پايان نامه ارشد )



ارتباط بين سالمت معنوي وكيفيت زندگي در سالمندان ساكن كهريزک (مجري-پايان نامه ارشد )



بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي افراد معلول با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع
توانبخشي شهرتهران سال (1387مجري-طرح پايان نامه كارشناسي ارشد )







بررسي عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبي بيمارشان و ارتباط آن با آگاهي آنان در اين
زمينه در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران ،سال(1386مجري-طرح پايان نامه ارشد )
بررسي الگوي تغذيه زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي
ايران واقع در شهر تهران سال  (.1388طرح مصوب مستقل -مجري)1391
"بررسي ارتباط بين ديدگاه درمورد معنويت با ديدگاه و عملکرد در مورد مراقبت معنوي بيماران توسط
پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران سال  (1388طرح مستقل-
مجري طرح) .1390
بررسي ميزان وعلت مرگ مادري در شهرستان ساوجبالغ سالهاي ( 1377 -1381طرح مستقل مجري
.
طرح سال تصويب.1387)1386



بررسي ميزان غيبت از كار وجابجائي پرستاران وارتباط آن با رضايت شغلي در مراكز آموزشي درماني
دانشگاه علوم پزشکي ايران سال ( 1386طرح مصوب مستقل همکار) .



بررسي ارتباط سبک زندگي با كيفيت زندگي سالمندان غرب تهران  (1390طرح مصوب پايان نامه
كارشناسي ارشد -مجري طرح)1391







بررسي ارتباط بين سالمت معنوي وكيفيت زندگي در سالمندان  ( 1389طرح مصوب پايان نامه
كارشناسي ارشد -مجري طرح).1390
بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي افراد معلول با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع
توانبخشي شهرتهران سال (1387طرح مصوب پايان نامه كارشناسي ارشد -مجري طرح).1388
بررسي عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبي بيمارشان و ارتباط آن با آگاهي آنان در اين
زمينه در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران ،سال ( 1386طرح مصوب پايان نامه كارشناسي
ارشد -مجري طرح).
بررسي مقايسه اي سالمت معنوي ديدگاه در مورد معنويت ومراقبتهاي معنوي از بيماران در دانشجويان
پرستاري سال اول وجهارم در دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني
ايران وتهران و شهيد بهشتي (1384طرح مصوب پايان نامه كارشناسي ارشد -مجري طرح).

ارائه مقاله در سمینارها  ،كنگره و همايشها ي معتبر



Integrating Spirituality, spiritual care, into Undergraduate Nursing
Curricula16/12/1393
مسئول وسخنراني در كار گاه آنفلوانزاي پرندگان1394/6/9



بيست و يکمين كنگره روانپزشکي اروپا " ار تاريخ  17لغايت  20فروردين 92نيس فرانسه



ششمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري ومامايي ،دستاوردها وتازه ها،شركت كننده ،كميته علمي
سخنراني ،پوستر دانشگاه علوم پزشکي ايران 87/11/5تا 1387/11/7



اولين همايش پرستاري اتوراينولوژي جراحي فک وصورت دانشگاه علوم پزشکي تهران سخنران -8/14
87/8/7





 WPA International congress 2007ارائه پوستر ملبورن-استراليا1386



چهارمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري ومامايي(ارتقاء سالمت ) كميته علمي دانشگاه علوم
پزشکي ايران 1384/11/6-4



پنجمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري ومامايي(ارتباط انساني) كميته علمي دانشگاه علوم
پزشکي ايران 1386/12/13-11



سمينار ايدز سخنران دانشکده پرستاري ومامايي علوم پزشکي ايران 1385/4/19



هجده همين كنگره بين المللي تغذيه ارائه پوستر دوربان افريقاي جنوبي1384/6/13-19
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