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 : مقاله هاي منتشر شده

PARVIZY, S., TARVIRDINASAB, S., RAZNAHAN, R. & ALIAKBARI, M. 

2020. The effect of pain management training in workshop on the 

knowledge, attitude and self-efficacy of pediatric nurses. Journal of Family 

Medicine and Primary Care, 9, 2880 . 

  تی فی ک  بر  صی ترخ  طرح   یاجرا  ری تأث   یررسی )ب اکبری عل  محبوبه  ،   یحقان   مای ش  ،  زادهعباس   رضا  ،  صفرخانلو   مهمعصو  ،  یثابت   مهی فه
مجله دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم  ی(  جراح  عمل  تحت  قلب   ی مادرزاد  یماری ب   به   مبتال  کودکان  مادران  یزندگ

 348-360، 1400،زمستان  4،شماره  27 پزشكي تهران )حیات( دوره

 

 كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها 

 عنوان  ردیف

 سمینار آموزش به بیمار 1

 سمینار اصول ثبات و انتقال نوزاد 2

 فارماکوویژالنس با تاکید بر توجهات پرستاري/گ  سمینار 3

 ق /زخم درمان و پیشگیري کنفرانس  علمی ادواري  4

 گ/ پرستاري توجهات بر تاکید  با فارماکوویژوالنس سمینار 5

 ع/ماندگار عارضه یا  مرگ  به منجر درمانی  تکرارخطاهاي از پیشگیري کنفرانس  علمی ادواري  6

 د/درد مدیریت سمینار 7

 ق /عفونت کنترل سمینار 8

 ع/ماندگار عارضه یا  مرگ  به منجر درمانی  تکرارخطاهاي از پیشگیري کنفرانس  علمی ادواري  9



 پرستاري  توجهات بر تاکید  با فارماکوویژالنس سمینار 10

 1400در سال  اطفال و نوزاد ریوي قلبی  احیاء کنفرانس  علمی 11

12 
  تفویض مراقبتی،  استانداردهاي) مامائی و پرستاري در اثربخش مدیریت و رهبري کنفرانس  علمی

 1400در سال   (شغلی رضایت و انگیزش اختیار،

13 
 ( آن عوارض  و درمان روند بیماري،  ماهیت) بازتوانی تا پیشگیري از 19 کووید  کنفرانس  علمی

 1400در سال 

 

 فعاليت های فرهنگی 

 98شرکت در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون  سال 

 شرکت در کارگاه های آموزشی  

 عنوان کارگاه آموزشی  ردیف

 کودک کارگاه آموزشی ایمنی  1

 کنفرانس علمی یک روزه هموویژالنس  2

 مدیریت درد در کودکانکارگاه    3

 کنگره واکاوي آموزش پرستاري در ایران  4

 بیماران مبتال به صرع  پایش طوالنی مدت پرستاري درسمینار   5

 خالق در مراقبت ایمنکارگاه ا 6

 ترویج تغذیه با شیر مادرسمینار  7

 نویسی علمی مقاله  کارگاه  8

 سمینارآموزش به بیمار  9

 بافت میترم و  زخم کنگرههمایش و   10



 ق/زخم درمان و پیشگیريکنفرانس علمی ادواري  11

 گ /پرستاري توجهات بر تاکید  با فارماکوویژالنس سمینار  12

13 
    بت و گزارش نویسي/ع کارگاه ث

14 
   گ /ریوي قلبي  احیاء و نوزاد  تولد از پس  اولیه  هاي  راقبتکارگاه م

15 
 ع / ماندگار عارضه یا مرگ به  منجر درماني  تكرارخطاهاي  از پیشگیريکنفرانس علمی ادواری 

16 
 هموویژالنس )خوني هاي  فرآورده  و خون از راقبتسمینار م

17 
ق / عفونت نترلسمینار ک  

18 
بیمارستانی تریاژ) بیمارستاني  اورژانس مدیریت ادواری کنفرانس علمی    

19 
  کنفرانس علمی یک روزه   مرگ مغزي ، از شناسایي تا اهداي عضو/ق

20 
 کنفرانس علمی یک روزه چالش های قانونی در بالین 

 

 

 آموزشی(  ارتهیه مواد آموزشی )فیلم، نرم افز-15

 همکاراناسامی   محل ایجاد  تاریخ ایجاد و تکمیل نام مواد آموزشی یا کارگاه آموزشی ردیف

دانشگاه علوم پزشکی   1396 اموزش مدیریت درد به روش مجازي 

 ایران 

  خانم دکتر پرویزي

خانم دکتر شوقی و  

 آقاي دکتر قره داغی 

 

 

 آموزشی  تجربیات  و ای حرفه کار سابقه

 سال  6مدت  پرستار بالینی واحد اطفال 1



 سال  2مدت  کارشناس زخم و استومی  2

 سال  2مدت  اطفال بیمارستان خاتم االنبیا منتورشیپ آموزش  3

 تاکنون 97از سال  مربی بالینی دانشکده پرستاري مامایی  علوم پزشکی ایران 4

 

 عضويت هاي حرفه اي کنوني 

 تاکنون 93عضو سازمان نظام پرستاري از سال 

 

 قه مندي هاي حرفه ايالع

 آموزش بالینی 

 پرستاري کودکان 

 استومیتپرستاري زخم و  

 

 جوايز و افتخارات

 1400 پژوهشگر نمونه در در سال به عنواننامه تقدیردریافت 


