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 نام  ه محبوب

علی اکبری   م خانوادگي انا

 محل تولد   -
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  ( اصغر )ع(
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 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1397ایران    (، دانشگاه علوم پزشکیکودکانرشته  فوق لیسانس پرستاری ) •

   1392ایرانلیسانس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی   •

•   

 دوره هاي آموزشي 

 کودک   یمنیا  یکارگاه آموزش ▪

شتی ردمانی اریان  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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 ژالنس یروزه هموو  کی  یکنفرانس علم ▪

 درد در کودکان   تیریکارگاه مد   ▪

 ران ی در ا  یآموزش پرستار  یواکاو   کنگره ▪

 پایش طوالنی مدت پرستاری در بیماران مبتال به صرع   ناریسم   ▪

 من یاخالق در مراقبت ا  کارگاه ▪

 ترویج تغذیه با شیر مادر  ناریسم ▪

 یعلم  یسیمقاله نو  کارگاه ▪

 مار یبه ب  نارآموزشیسم ▪

 بافت   میو کنگره زخم و ترم  شیهما ▪

 پیشگیری و درمان زخم/ق   یادوار   یعلم  کنفرانس ▪

 فارماکوویژالنس با تاکید بر توجهات پرستاری/گ   ناریسم ▪

 ثبت و گزارش نویسی/ع    کارگاه ▪

 مراقبت های اولیه پس از تولد نوزاد و احیاء قلبی ریوی/گ    کارگاه ▪

 تکرارخطاهای درمانی منجر به مرگ یا عارضه ماندگار/ع پیشگیری از    یادوار   یعلم  کنفرانس ▪

 مراقبت از خون و فرآورده های خونی)هموویژالنس   ناریسم ▪

 کنترل عفونت/ق   ناریسم ▪

 ی ادوار   یکنفرانس علم  یمارستانیاورژانس بیمارستانی )تریاژ ب  مدیریت ▪

 روزه    کی  یمغزی ، از شناسایی تا اهدای عضو/ق  کنفرانس علم  مرگ ▪

 ن یدر بال  یقانون  ی روزه چالش ها  کی  یعلم  کنفرانس ▪

•   

 فارسی ، انگلیسی) متوسط(: زبان

 

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 ینیآموزش بال ▪

 کودکان یپرستار ▪

   تیزخم و استوم یپرستار ▪

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

  1393عضو نظام پرستاری از سال 

 

 کنوني انتصابات آكادميك



  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 واحد اطفال ینیپرستار بال ▪

 ی زخم و استوم کارشناس ▪

 ا یخاتم االنب مارستانیآموزش اطفال ب پی منتورش ▪

 رانیا یعلوم پزشک   یی ماما یدانشکده پرستار ینیبال یمرب ▪

  

 ی شايستگي هاي آموزش
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 ( دوين، ترجمه، ويرايشكتاب ها )گردآوري و ت

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 مار یآموزش به ب  ناریسم •

 اصول ثبات و انتقال نوزاد   ناریسم •

 فارماکوویژالنس با تاکید بر توجهات پرستاری/گ   ناریسم •



 پیشگیری و درمان زخم/ق   یادوار  یعلم   کنفرانس •

 فارماکوویژوالنس با تاکید بر توجهات پرستاری /گ   ناریسم •

 پیشگیری از تکرارخطاهای درمانی منجر به مرگ یا عارضه ماندگار/ع   یادوار  یعلم   کنفرانس •

 مدیریت درد/د   ناریسم •

 کنترل عفونت/ق   ناریسم •

 پیشگیری از تکرارخطاهای درمانی منجر به مرگ یا عارضه ماندگار/ع   یادوار  یعلم   کنفرانس •

 فارماکوویژالنس با تاکید بر توجهات پرستاری   ناریسم •

 فعاليت های فرهنگی 

 98سال  شرکت در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون  -

  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 99 آذر بازبيني: آخرين

 

 


