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 ( CV) يسوابق حرفه ا

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردي 

 

 نام  

 نام خانوادگي  اردبیلی محدث

 محل تولد   

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

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 

Mohaddes.f@iums.ac.ir پست الكترونيكي، كار آدرس  

S_mohaddes2005@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي  

 مربی عضو هیات علمی  رتبه علمي

 

 موزشی آ مدارك و دوره هاي 

 1368  تربيت مدرس(، دانشگاه پرستاريفوق ليسانس پرستاري )آموزش  •

 1364 مشهد پزشكي علوم دانشگاه پرستاري، ليسانس •

  مشهد 1358 وزارت بهداشت درمان  دیپلم ماما سپاهي •

•   

 دوره هاي آموزشي 

 1374بيمارستان فيروز ابادي  دانشگاه علوم پزشكي ایران  دوره اموزش معاینات بالين

سپاه   دانشگاه راحي زنان (و بقيه اهلل ) جراحي هاي  مختلف (از طرفج دوره ازموشي اتاق عمل بيمارستان امام خميني )بخش و اتاق عمل سرطان(و نجميه ) 

 . پاسداران

 1380  دانشگاه علوم پزشكي ایران گارگاه روش مدیریت سواالت امتحاني

 1379  پزشكي ایراندانشگاه علوم   -تكنولوژي اموزشيگارگاه روش  

  1390  دانشگاه علوم پزشكي تهران سال به باال10دوره اموزش تدبير اعضائ هيات علمي  

 1391  دانشگاه علوم پزشكي تهران دوره اموزش دانشگاه مجازي و اموزش از راه دور )مجازي(

   1391  دانشگاه علوم پزشكي تهران دوره   ضيافت اساتيد دانشگاه تاالر رازي

 1387دانشگاه علوم پزشكي ایران   لک اشتر و حكومت عليسمينار ما

 1382کارگاه مدیریت منابع تاالر رازي  دانشگاه علوم پزشكي ایران  

 1378  -ایران پزشكي علوم دانشگاه –کارگاه روش تحقيق 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 1380 -ایران پزشكي علوم دانشگاه –کارگاه مقاله نویسي 

 1382 –پزشكي کشور  علوم تحقيقات ملي مرکز –کارگاه فيش برداري 

 1380 – مامایي و پرستاري دانشكده –کارگاه آموزش مراقبت در منزل 

 1380 – مامایي و پرستاري دانشكده –کارگاه مدیریت مراجع 

 1381 – مامایي و پرستاري دانشكده –کارگاه گاز هاي خون شریاني 

 ( 1381بيماریهاي عفوني نوظهور)-

  -(1380بهداشت خانواده)

  -(1379ژنتيک و کاربرد آن در پزشكي)

  -(1379ایدز)

 -(1379کنگره هماهنگي آموزش بهداشت و درمان در پرستاري و مامایي)

 (1380ارزشيابي)

 (1380کنگره رویكردهاي نوین در آموزش پرستاري و مامایي) -

 -(1383کنگره اخالق پزشكي) -

 -(1383مسائل پزشكي قانوني)سمينار آشنایي با 

 -(1383کارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي)

 ( 1383سميناربانكهاي اطالعاتي و ژورنالهاي الكترونيكي)

 (1384و اخذ مدرك عالي) ICDLگذراندن دوره هاي هفت گانه 

 ( 1384در تحليل آماري) spssگذراندن کارگاه کاربرد 

 (1384گذراندن کارگاه مدیریت منابع )

 (1384اندن کارگاه  مهارت سخنراني) کذر

 (1384گذراندن کارگاه روش تحقيق کيفي )

 (1386گذراندن کارگاه آموزش پزشكي مبتني بر شواهد)

 (1386گذراندن کارگاه ارزشيابي دانشجو در محيط باليني)

 (1386گذراندن کارگاه ارزشيابي پژوهش و شاخص هاي آن )

  1390بيمارستان پوست رازي دانشگاه علوم پزشكي تهرانميكوب ها و انتي بيوتيک ها 

 1390سمينار دیابت واسكرینينگ پرسنل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سالروز دیابت دانشكده توان بخشي شهي بهشتي  

 1391  راضي  تاالر–سمينار تغدیه و بيماران .........بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران  

 اذرماه   1395یک هفته اي  زخم و دیابت در دانشگاه اصفهان  دوره  

 دانشگاه مجارزي علوم پزشكي ایران. Camtasia    1397کارگاه تدوین درس مجازي از نرم افزار  

 داشگاه علوم پزشكي ایران.   Story lion    1397کارگاه کالس درس مجازي با نرم افزار  

 دانشگاه علوم پزشكي ایران   1397  1398و    کارگاه انقالب اسالمي جغرافياي سياسي   

 دانشگاه علوم پزشكي ایران.     1398و    1397کارگاه روش تدریس   

 . داتشگاه علوم پزشكي ایران  1398و     1397کارگاه رشد و بالندگي اساتيد مدارك ارتقاء  وپروسه بررسي  

 دانشگاه علوم پزشكي ایران    1397شبكه هاي مجازي    –کارگاه  

 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشكي ایران.   1399اموزش روش تحقيقاتي      ONLINEکارگاه    ----

 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشكي ایران.   1399اموزش پاسخگو      ONLINEکارگاه کارگاه    

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران.   1398کارگاه تبحر اطالعاتي   

 . دانشگاه ایران رشد و بالندگي   1398  ها     نامه  نیيبا ساختار دانشگاه و آ  یيکارگاه آشنا
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•   

 : زبان

 نگلیسی) متوسط( او  یترک فارسی . 

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 آموزش باليني -

بخش -چشم –گوش و حاق و بيني –زنان  -تنفس -فن پرستاري-اعصاب -اورولوزي -داخلي قلب و عروق-داخلي جراحي گوارش و غددپرستاري  -

 -اورژانس

 هاي تئوري: آموزش -

ري هاي بيما–اب و الكتروليت ها  -سمينار مسائل  -اعصاب –سرطان  –فوریت ها  –غدد درون ریز و برون ریز  –گوارش  –تنفس  -پوست وسوختگي

اتاق  -فوریت ها–قلب و عروق -معاینات بالين و بررسي وضعيت سالمت   -بيماري هاي دستگاه تناسلي زنان  -بيماري هاي عفوني–دستگاه ادراري 

 -عمل

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 1382از  كميته مشاورين تحصيلي •

 1384ايران از  پرستاران قلبعلمی عضويت در انجمن  •

 1384عضو نظام پرستاری ايران از  •

 1386غضو انجمن پرستاری ايران  •

 .1385عضو بسيج جامعه پزشکی ايران  •

 . 1398عضو کميته سوختگی ققنوس  •

 1398عضو کميته انجمن ديابت ايران   •

•  

 

 انتصابات آكادمیك کنوني 

 1390عضو شوراي پژوهشي گروه از سال  •

 دانشجويان پرستاری مشاور تحصيلی  •

 1394مسئول پراتيک  

 1396منتور بيمارستان فيروزگر

 1390مسئول درس سالمندی 

 .1390مسئول درس بيماری های مزمن ارشد پرستاری 
 دانشگاه علوم پزشکی ايران   IJNعضو داوران مجله   •

 1399  - 1398تدوين برنامه  و طرح درس اموزش پاسخگو در بالین عضو کمیته   •

 سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي
  1358-1357مشهد وزارت بهداشت  ماما سپاه 

 الی 1359بيمارستان مطهری -پرستار سوختگی 

 1370تا 1365و درس اتاق عمل و بالين اطاق عمل   سپاه   علوم پزشکی مدرس دانشگاه

 1364بيمارستان سينا مشهد  بخش زنان و زايمان ،سرپرستار

 1370دانشگاه علوم پزشکی ايران مدرس 

 همکاری با دانشگاه آزاد شاخه پرستاری گرج  

 دانشکده پرستاریتهران  همکاری با دانشگاه شاهد 

 

، بيماري هاي عفوني، پوست و دستگاه تناسلی زنان، بيماري هاي زنان و -بيماری های سيستم تنفسی-گوارش مدرس دروس پرستاري

بيماری های غدد درون ريز و   –بيماری های سيستم اعصاب  -ابيماری های دستگاه ادراری تناسلی -الكتروليت هاسوختگي، سرطان، آب و 

 بيماری های گوش–سمينار مسائل –قلب و عروق  –فوريت ها -بيماری های بافت همبند -برون ريز
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 مربي پرستاري باليني

 تدريس در کالسهای امادگی کارشناسی ارشد

 امادگی کنکوررفع اشکال کارشناسی ای تدريس در دوره ه

 استومی تدريس در کارگاه 

 زخم و پانسمان در کارگاه سيتدر

 زخم و سوختگی در کارگاه سيتدر

 دياليز صفاقی در کارگاه سيتدر

 احيائ قلبی تنفسی در کارگاه سيتدر

 معاينات بالين در کارگاه سيتدر

 معاينه قلب و عروق  در کارگاه سيتدر

 خطا های ازمايشگاهی پرستاران در کارگاه سيتدر

 اخالق پرستاری در کارگاه سيتدر

 ديابت  در کارگاه سيتدر

 ديابت  مرگز تحقيقات غدد دانشگاه علوم پزشکی ايران در کارگاه سيتدر

 تدريس در کارگاه درد

 تدريس در کارگاه معاينات سيستم گوارش و شکم

 زخم ديابت و پای ديابتيکگاه تدريس در کار

 های ارتباط سازمانیتدريس در کارگاه روش 

 بررسی سرو گردن  بیمارستان شرکت نفت   در کارگاه سیتدر
 حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار   در کارگاه سیتدر

  

 شايستگي هاي آموزشي 

 1389دانشجويی دبيری سمينار •

  1391سخنران پانل کنگره سوختگی سال   •

 1392و 1391عضوهيات رييسه ارايه مقاالت سوختگی کنگره سوختگی  •

 عضو کميته علمی کنگره سوختگی  •

 1391عضو کميته علمی کنگره اسم و الرژی •

 عضو هيات رئيسه ارائه مقاالت اسم و الرژی  •

 هيات رئيسه کنگره پرستاری و ارتقاء سالمت  •

 1387داوم کشوری عضو کميته اموزش م •

 1386عضو پانل کنگره جراحان  •

 1397معلم برتر  •

 1395پژوهشگر برتر  •

 .1397پژوهشگر برتر  •

 1399 -13398ماهه ديلبت 6عضو کمیته درسی دوره های تخصصی  •

 1399- 1398عضو کمیته تدوين طرح درسی دوره های تخصصی اندوسکوپی و گوارش  •

 سوختگی انجمن ققنوس. عضو کمیته  اموزش  و پیشگیری از  •

 1398اسفند  کسب رتبه برتر نهمین کنگره سوختگی مقاالت ارائه شده  •

 .   1398عضو کمیته علمی کنگره واکاوی دانشگاه ايران دانشکده پرستاری و مامايی ايران  •

 . تهران تاالر رازی. 1398عضو کمیته علمی و پانل کنگره سوختگی اسفند  •

 . در دانشگاه علوم پزشکی ايران 1398مربی برتر حوزه پژوهش  •

   1398حکم تشويقی   و پايه تشويقی  •

 

 

 

 
 

 تجربيات پژوهشي 

بيمارستان های مراجعه كننده به  ازوفازيت ريفالکسبيماران داراي  و عود ريفالکس در خودازبررسي تاثير آموزش بر مراقبت  •

 1375ايران  اموزشی علوم پزشکی
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 1367مراقبتی در بیماران جذام در مرکز جذام مشهد بررسی دانش خود  •

 1379علوم پزشكی ايران مبيالئ به سرطان   تاثير ماساژ پا بر درد بيمارانبررسی  •

 1387بيمارستان شهيد مطهری –بررسی تاثير حرکت درمانی بر اختالالت حرکتی دست بيماران سوخته دست  •

 1388سوختگی بيمارستان شهيد مطهری بررسی اپيدميولوژی بيماران سالمند متال به  •

 1389پژوهش و مالی اداری  -بررسی رضايتمندی دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری از معاونت اموزشی  •

 1386بررسی کيفيت زندگی زنان يائسه دربيمارستان های اموزشی تهران •

 1390د مطهری بررسی تاثير ماساژسوئدی بر درد و اضطراب بيماران سوخته در بيمارستان شعي •

 1391بررسی تاثير ماساژشياتسو بر درد و اضطراب بيماران سرپايی بيمارستان مطهری  •

 1388بررسی الگوی تغديه دانش اموزان مدارس غرب تهران و قدو وزن  •

 1395بررسی تاثير ماساژ و موسيقی بردرد  و اضطراب ناشی از پانسمان در بيماران سوختگی •

 1394بر خواب بيماران سوختگی بررسی تاثير موسيقی ترجيحی •

 1392بررسی تاثی پانسمان الوورائ بر زخم سوختگی  •

 1395بررسی تاثير ماساژاستروک بر اظطراب و افسردگی بيماران نارسايی قلبی  •

 1395تاثير تنفس ريتميک بر خواب بيماران سوختگی •

 1397کيفيت خواب بيماران قلبیتاثير سالمت معنوی بر  •

 1397اموزش مراقبت پی گير بر بيماران تراکئوستومیبررسی تاثير  •

 1395بررسی تاثير اروماتراپی تنفسی بر خواب بيماران ديابتيک  •

 1395بررسی تاثير حرکات کششی بر پای بی قرار در بيماران ديابتيک •

 1397 پستان یزنان درخودآزمائ یآموزش همتا بر خودکارآمد ريتاث یبررس •

  ژه یمراقبت و یپرستاران بخش ها یبنسون بر اضطراب و خستگ  یروش آرام ساز  ریتاث یبررس •
1394 

•  

 پايان نامه

-  

1391بررسی تاثير ماساژشياتسو بر درد و اضطراب بيماران سرپايی بيمارستان مطهری  • -  

ريفالکس مراجعه كننده به بيمارستان های        اموزشی بررسي تاثير آموزش بر مراقبت ازخود و عود ريفالکس در بيماران داراي ازوفازيت   •

1375علوم پزشکی ايران   

 1379بررسی تاثير ماساژ پا بر درد بيماران  مبيالئ به سرطان علوم پزشكی ايران 

 1394 یسوختگ ماراني بر درد و اظطراب ب  شني لکسي و ر ی قي با موس یارام ساز ري تاث  یبررس

 1397 پستان یزنان درخودآزمائ  یآموزش همتا بر خودکارآمد ري تاث  یبررس

 1397 ژهي مراقبت و یپرستاران بخش ها یبنسون بر اضطراب و خستگ یروش آرام ساز ري تاث  یبررس

در مراکز آموزش مراقبت از   یا سهي ک ستمي و س یکلستوم یشستشو یاستفاده کننده از دو روش مراقبت  یکلستوم یدر افراد دارا  یزندگ تي في ک سهي مقا

 .1396شهر تهران،  یاستوم

 .1395 قرار یب  یمبتال به سندرم پا 2نوع  یابت ي د اني خواب مددجو تي في بر ک یکشش یهاورزش  ري تاث  یبررس

 .1396 2خواب مبتاليان به ديابت نوع  تي في با عصاره  بهارنارنج بر ک یدرمان  حهي را ري تاث  یبررس

 1394 یسوختگ 2زخم  درجه  یبر درد و بهبود %2تروفورازوني ژل الوئه ورا و پماد ن  ري تاث  یا  سهي مقا یعنوان طرح: بررس

 

. 1396زن یقلب  يیمبتال به نارسا ماراني ب  یپشت بر استرس، اضطراب و افسردگ یماساژ استروک سطح  ري تأث  یبررس  

  یمطهر دي شه  یسوانح سوختگ یدرمان  یدر مرکز آموزش یمبتال به سوختگ ماراني ب  یا  نهي خواب و درد زم تي في برک ماري ب  یحي ترج یقي موس ري تاث  یبررس

.1395 تهران  

 .1395 یپانسمان در افراد دچار سوختگ ضي از تعو یبر اضطراب و درد ناش کي تمي تنفس ر یاجرا ري تاث  یبررس

 

. 1397 دائم یتراکئوستوم یدارا اني مددجو یزندگ تي في بر ک ري گي مراقبت پ  یالگو یري بکارگ ري تاث  یبررس  

 . 1397 یقلب  يیخواب در بزرگساالن مبتال به نارسا تي في با ک یارتباط سالمت معنو یبررس

 . 1397بررسی تاثير اموزش همتا در بررسی و معاينه پستان 

 1398بررسی تاثير اموزش همتا بر خودمراقبتی و کنترا درد و اضطراب بيماران سوختگی حاد 

 .1399دانش و نگرش و عملکرد پرستاران در بخش شيم درمانی.بررسی  

 1399بررسی تاثير حمايت های اجتماعی در تبعيت از درمان بيماران دياليزی

 .1399بررسی دانش و نگرش و عملکرد پرستارا درمحدود کنند های فيزيکی در ای سی يو.
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  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده
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