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 (CV) يسوابق حرفه ا

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردي

 

 نام مریم 

 نام خانوادگي عبدالعلی زاده

 محل تولد  شوشتر

 خیابان ستارخان.خیابان نیایش تهران،

 بیمارستان حضرت رسول

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 02164351

 شماره تلفن همراه 09127770641

  فاكس محل كار 

  پست الكترونيكي، كار آدرس 

Malizadeh537@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي  

  رتبه علمي

 جراحی( -کارشناسی ارشد آموزش پرستاری )داخلی

 موزشيآمدارك و دوره هاي 

  دوره هاي آموزشي

 1381-1377مامایی –دوره کارشناسی پرستاری از دانشگاه جندی شاپور اهواز .دانشکده پرستاری 

 1393-1391دوره کارشناسی ارشد: تهران .دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تربیت مدرس سال 

  زبان

 فارسی زبان مادری

 انگلیسی متوسط

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 :بالین3:پزوهش  2:آموزش   1 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 هیئت علمی بالین

 منتور شیپ طرح همتایاری

  کنوني انتصابات آكادميك

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 سوابق کاری

سال از سال  13شهرستان شوشتر وبیمارستان میالد تهران  به مدت بیمارستان خاتم انبیا nicu .پرستاری دربخشهای داخلی.جراحی و1 .1

1381-1396 

 1394-1391فعالیت در آموزشگاه دکتر خلیلی بعنوان طراح تست .مدرس وموءلف  درسنامه  .2

 1396-1393مربی حق التدریس دانشکده پرستاری مامایی ایران.

 سوابق آموزشی

 تا کنون 1394پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال به عنوان مربی حق التدریس در دانشکده  .1

همکاری در موسسه آموزشی دکتر خلیلی به عنوان طراح تست جهت داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد پرستاری و بخش تالیف جهت  .2

 1395تا  1392تالیف درسنامه های رشته پرستاری از سال 
 

  شايستگي هاي آموزشي

 در بیمارستان میالد.بعنوان شرکت کننده 1392مهر ماه  9اموزشی استومی مورخ کارگاه  .3

 بعنوان شرکت کننده 1396در بیمارستان شهید رجایی سال  nicuکارگاه  .4

 بیمارستان میالد بعنوان شرکت کننده 1392کارگاه دیابت سال .5

عنوان شرکت کننده 1394کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر سال  

  پژوهشيتجربيات 

 1393پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سالمت بر کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس  .1

 1393ررسی موانع آموزش به مادران نوزاد نارس در بخشهای مراقبت های ویژه نوزادان از دیدگاه پرستاران سمینار ب .2

نامهپايان   

  

  انتشارات

 همقاله هاي منتشر شد

 

، 1394بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقا سالمت بر کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس چاپ در فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد،تابستان 

 9/3/1394تاریخ پذیرش  29/9/1393تاریخ دریافت  48-37( ؛15)5

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 تالیفات و گرد آوری

 جراحی )جلد اول(، ویزه کلیه گرایش های پرستاری،چاپ اول، شماره کتابشناسی ملی  –:درسنامه پرستاری داخلی 1

3792621 

 جراحی )جلد دوم(، ویزه کلیه گرایش های پرستاری،چاپ اول، شماره کتابشناسی ملی –: درسنامه پرستاری داخلی 2

3796579 

 4238187کلیه گرایش های پرستاری چاپ اول با شماره کتابشناسی :درسنامه بهداشت جامعه)جلد اول(، ویزه 3

 1395.درسنامه بهداشت روان ویزه کلیه گرایش های پرستاری چاپ اول سال4

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي
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  ارائه پوستر

بررسی موانع آموزشی مادران نوزادان نارس در بخش مراقبت های ویزه شرکت در بیست و ششمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و 

قطب علمی طب کودکان کشور چاپ در ویزه –مرکز طبی کودکان -تهران 1393مهرماه  28-24دوازدهمین همایش ملی پرستاری کودکان 

 هراننامه دانشگاه علوم پزشکی ت

  

 فعاليت های فرهنگی

 عضو انجمن اسالمی دانشگاه جندی شاهپور در دوره کارشناسی .1

 عضویت گروه شعر فدک دانشگاه جندی شاهپور در دوره کارشناسی .2

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

  

  اطالعات ديگر

  

 1397خرداد آخرين بازبيني: 

 


