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  مشخصات فردي 

 

 

   

 

 صونا 

 

 

 نام 

الیاسی    م خانوادگي انا

 محل تولد   کردستان

خیابان ولیعصر، خیابان شهید رشید یاسمی دانشکده  تهران ،  

  پرستاری و مامایی)هیئت علمی مقیم بیمارستان شفا یحیاییان( 

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 

elyasi.s@iums.ac.ir پست الكترونيكي، كار آدرس  

selyasi1989@gmail.com   ،الكترونيكي پست  آدرس 

  شخصي

 ( گروه داخلي جراحيمربي، هیئت علمي بالیني ) :رتبه علمي

 

 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1397ایران    داخلی جراحی(، دانشگاه علوم پزشکیرشته  لیسانس پرستاری )فوق   •

   1392ایرانلیسانس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی   •

•   

شتی ردمانی اریان  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
mailto:selyasi1989@gmail.com


 دوره هاي آموزشي 

 شرکت در کارگاه های مهارت های ارتباطی ▪

 شرکت در کارگاه ایمنی بیمار ▪

 شرکت در کارگاه اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی  ▪

 کارگاه پیشگیری و کنترل عفونتشرکت در  ▪

 شرکت در کارگاه مراقبت مبتنی بر شواهد ▪

 شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش ▪

 شرکت در کارگاه روش تحقیق، جستجوی پیشرفته   ▪

 شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی  ▪

    Spssشرکت در کارگاه آمار و  ▪

 EndNote شرکت در کارگاه ▪

 Spssه بر آمار با استفاده از نرم افزار شرکت در کارگاه تحلیل داده ها و مقدم ▪

 مراقبت از زخم و انواع پانسمان  شرکت در کارگاه ▪

شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت شامل : مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری ، گزارش نویسی، سی سی یو) تفسیر مقدماتی نوار   ▪

 تراپی، مراقبت از زخم، بهداشت محیط، کنترل عفونت، ایمنی شغلی  IVقلب( ، دارو درمانی و  

 1398آماری   مباحث شرکت در کارگاه   ▪

 1398 یوند عضواخالق در پ  شرکت در کارگاه ▪

 1398کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی  ▪

 1398 کارگاه طراحی و گزارش استاندارد مطالعات کارآزمایی بالینی ▪

 1399کارگاه روش تدریس مقدماتی  ▪

 

•   

 کردی) مادری( ، فارسی ، انگلیسی) متوسط(: زبان

•   

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 پرستاری قلب و ارتوپدی   ▪

 آموزش بالینی ▪

 مدیریت پرستاری   ▪

 



  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

  1393عضو نظام پرستاری از سال 

 1393عضو مرکز آموزش مدیریت تغییر از سال 

 

 

 کنوني انتصابات آكادميك

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 به مدت یکسال )کلینیک تخصصی ارتوپدی و پوست(تخصصی پرستار بالینی واحد اورژانس کلینیک تخصصی و فوق  ▪

 سال  2پرستار بالینی بخش جراحی قلب زنان به مدت  ▪

 95الی خرداد  93مربی بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد از بهمن  ▪

 تا کنون 94مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مهر مربی بالینی دانشکده پرستاری و   ▪

  

 ی شايستگي هاي آموزش

 

 تجربيات پژوهشي 

 به عنوان کمیته اجرایی 94همکاری در کنگره واکاوی آموزش پرستاری در سال ▪

 به عنوان کمیته اجرایی  96همکاری در کنگره واکاوی آموزش پرستاری در سال  ▪

 96اختالالت عصبی سال شرکت در کنگره صرع و  ▪

    97شرکت در کنگره مدیریت و اعتبار بخشی بیمارستانی سال  ▪

 همکاری با مرکز پژوهشی قلب شهید رجایی به عنوان همکار طرح پژوهشی و ویراستار مقاله ) کمیته اخالق پژوهش(  ▪

 عنوان کمیته اجرایی  به98همکاری در کنگره واکاوی آموزش پرستاری در سال  ▪

   98گره مدیریت و اعتبار بخشی بیمارستانی سالشرکت در کن ▪



 1399مدرس کارگاه اورژانس های ارتوپدی   ▪

 

 هپايان نام

  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

Khachian, A., Elyasi, S., Haghani, H.,2018. ADKAR Model and nurses’ readiness for Change. Journal of 

client-centered nursing care, 4(4):203-212. 

 

 

 ( دوين، ترجمه، ويرايشكتاب ها )گردآوري و ت

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 

 فعاليت های فرهنگی 

 98شرکت در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون )مرکز بهداشت شمال غرب تهران(  سال  -

  اعتبارات پژوهشي 

  

  افتخارات جوايز و 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 99شهریور   آخرين بازبيني: 

 

 


