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  مشخصات فردي 

 نام  نسیم  

خرسوی  نام خانوادگي 

 محل تولد   تهران 

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

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  

 شماره تلفن همراه  

  فاكس محل كار 

nasimkhosravi.khosravi3@gmail.com پست الكترونيكي، كار آدرس  

  پست الكترونيكي، شخصي آدرس 

 مري   :یرتبه علم

 

 

  :موزشيآمدارك و دوره هاي 

 
یز  -پرستاری  -کارشنایس  1387 -دانشگاه علوم پزشیک تب 
 1393 – تهران دانشگاه علوم پزشیک -سالمت جامعه  یپرستار  -ارشد کارشنایس

 

 

 

 

    : فارسی و انگلیسیزبان 

  

 :عالقه مندي هاي حرفه اي
  

 سالمت فرد و جامعه پرستاری در حوزهآموزش 
 :آموزش و پژوهش در حوزه 

 کودکان کار و کودکان خیابايی -
   گروه های آسیب پذیر کودکان و زنان-

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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HIV-AIDS- 
 

  

 

 

 : ي کنونيحرفه اعضويت هاي 

 وزارت بهداشت  (Malaria Story)عضو گروه ترجمه و تالیف کتاب جامع ماالریا 
 سامانه کشوری بازآموزی آنالین ماالریا عضو 

 

 

 :کنوني انتصابات آكادميك

 يي ایرانو ماما یدانشکده پرستار  علم تئیعضو ه
 مدیر اجرايي سامانه کشوری بازآموزی آنالین ماالریا 

  :سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

یز  یپرستار کارشناس   بیمارستان ارتش تب 
 تهران   يي و ماما یدانشکده پرستار  مري  
 زنجان  يي و ماما یدانشکده پرستار  مري  
  رانیا يي و ماما یدانشکده پرستار  مري  
 1393 -زنجان يي و ماما یدانشکده پرستار  علم تیئه عضو 

 جامعه کارآموزی پرستاری سالمتبرگزارکننده کارگاه آموزیسی پیش عرصه  
 جامعهسالمت رسپرستی کارآموزی در عرصه 

 جامعهسالمت رسپرستی کارآموزی 
 رسپرستی کارآموزی ارتوپدی 

 رسپرستی کارآموزی مادران و نوزادان
 رسپرستی کارآموزی بیماریهای غدد

 داخیلرسپرستی کارآموزی بیماریهای 
 رسپرستی کارآموزی جرایح عموم 

 رسپرستی کارآموزی بیماریهای تنفس
 رسپرستی کارآموزی بیماریهای قلب و عروق گروه مامايي 

 

 :  شايستگي هاي آموزشي

 تدریس دروس پرستاری سالمت جامعه
 

ونییک مبتتی بر بازی تحت وب با استفاده از :تهیه نرم افزار آموزشی چارچوب مدیریت مبتتی بر شواهد در نظام آموزش الکبی

 . سالمت
 

 

 :  تجربيات پژوهشي
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 :پايان نامه 

ی از بیماری ایدز در کودکان خیابايی    تاثبر آموزش همتایان برسطح آگایه، نگرش و تمایل به رفتار در زمینه پیشگبر
 

 :پایان یافته طرح های پژوهشی

 1388 –شهرستان ارومیه روندهای بروز خشونت با چاقو در  .1
اقتصادی بر عدم موفقیت دانشجویان رشته پزشیک: یک  -روندهای افت تحصییل و تاثبر وضعیت اجتمایع  .2

 1390 -ساله در دانشکده پزشیک زنجان 13مطالعه مورد شاهدی 
 

 

 :انتشارات

 : مقاله هاي منتشر شده
1. Effectiveness of peer education approach on improving HIV/AIDS related healthy behaviors among 

immigrant street children: A randomized controlled field Trial. " In press 2017". Journal of Clinical 

Epidemiology and Global Health. 
2. Prophylactic efficacy of primaquine for preventing Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax 

parasitaemia in travelers: A meta-analysis and systematic review "2017". Travel Medicine and Infectious 

Disease. 

3. Study of spatial distributions and effect of the patient distance from health center on default and 

interrupted therapeutic outcomes in tuberculosis disease using GIS and GPS, in Urmia, Iran, during 

2004-2009. " 2015". Journal of Epidemiology and Global Health. 
4. Trends and Socio-Demographic Determinants of Pulmonary and Extra pulmonary Tuberculosis Disease 

in West Azerbaijan Province and Iran, "2014". J.Appl.Environ.Biol.Sci . 
 

 

  :كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 2019سال  -آموزش پزشیک -درمان-در وزارت بهداشت Malaria storyویرایش کتاب 
 

 



 

 4 

 : كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه هاکارگاه 

 

کت کننده  SPSSکارگاه نرم افزار  رسی
کت کننده  Scientific Writingکارگاه  رسی
کت کننده  EBM  (Evidence Base Medicine )کارگاه  رسی
کت کننده ، دانشگاه نسل سوم رسی  کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامايي

ی   سومیر
کت کننده پانل سالمت زنان دانشگاه علوم پزشیک ایران  رسی

کت کننده در  دی ایدز و حاشیه نشیتی تهران  رسی  کارگاه راهب 
 

 : ارائه شفاهي
  

 2011 – 21کنگره بهداشت عموم در قرن 

 EBM (Evidence Base Medicine  )کارگاه مدرس  
ی مدرس کارگاه انواع روشهای تزریق در   بالیر

 

  

 : ارائه پوستر

 
  2010 -اسکاتلند  کنگره جهايی اپیدمیولوژی

 1389 -کنگره اپیدمیولوژی ایران شاهرود
 

  

 :فعاليت های فرهنگی

 
 رانیخانواده ا نجمن سالمتعضوا

 کیانا )کرج( ( کودکان کار و خیابان  NGO)عضو مرکز مردم نهاد 
 

 

 :جوايز و افتخارات 

 

ی  کارگاه آموزیسی  .1    GATEکسب مقام دوم در یازدهمیر
اع در سال  .2   پوشش ایمن نیمه اتوماتیک برای آنژیوکت داخل وریدیبا عنوان  1396ثبت اخبی

(Safety semi-automated envelopment for Intravenous cannula – Harm reduction in medical 
staff -2017) 

 

 

 

 دیگر موارد:

•  
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 آخرين بازبيني: 

 1398ديماه 

 


