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 : موزشيآمدارك و دوره هاي 

 1399دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دی   •

 1393ه نوزادان(، دانشگاه علوم پزشکی تهران، آبان  ژ وق لیسانس پرستاری ) مراقبتهای ویف •

 1380لیسانس پرستاری، دانشگاه عوم پزشکی شیراز، تیر  •

 : دوره هاي آموزشي
  

 1390کارگاه برنامه سورفکتانت: گذشته، حال و آینده، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند  •

 1390رد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دی  کارگاه احیاطات استاندا •

 1390کارگاه احیا نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند  •

 1391کارگاه مراقبت میتنی بر شواهد با رویکرد بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، آبان   •

 1391کارگاه مستندسازی فعالیتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، آبان   •

نوزادان، دانشگاه علوم پزکی تهران، کارگاه   • مراقبتهای ویژه  با رویکرد پژوهشی در بخشهای  مقاله نویسی  آموزش 

 1391آبان 

 1391کارگاه تازه های پرستاری نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر  •

 1391، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهر  در نوزادان  PICCکارگاه تعبیه   •

1392ی ترویج تغذیه با شیر مادر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشتکارگاه برنامه آموزش •

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 1393، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند  HUG Programکارگاه   •

ایران، فروردین  • کارگاه توانمند سازی پرستاران در ذمینه شناسایی و گزارش کودک آزاری، دانشگاه علوم پزشکی 

1394 

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران،  advanced power pointکارگاه مولتی مدیا و   •

 1394تیر  

پزشکی  • علوم  دانشگاه  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  پیچیده(،  جمالت  نگارش    ( انگلیسی  نگارش  آئین  کارگاه 

 1395ایران، تیر  

 1395ان، آبان  نی کودک، دانشگاه علوم پزشکی ایر کارگاه ایم •

های تدریس در عرصه های مختلف بالینی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه روش  •

 1395بهمن  

 1396کارگاه آموزشی روشهای ارزشیابی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران،   •

 1396ی ایران، آبان کارگاه فناوری اطالعات، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک •

آموزشی   • علوم   mendhy, midmap, concept mapکارگاه  دانشگاه  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز   ،

 1396پزشکی ایران، تیر 

 1396، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران، تیر  SPSSکارگاه آموزشی   •

 1396ات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران، تیر ، مرکز مطالعStory lineکارگاه آشنائی با نرم افزار   •

 1397کارگاه اخالق در پژوهش، دانشکده پرستاری مامائی ایران، بهمن  •

 1397کارگاه حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر   •

 1397توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران، تیر    کارگاه روش تحقیق کمی و کیفی، مرکز مطالعات و  •

کارگاه نشست آموزشی درباره نقش و وظایف اساتید بالینی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی  •

 1397ایران، دی  

 1400کارگاه آموزشی آشنائی با اصول حرفه مندی در آموزش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور   •

 1400دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور آموزشی روش تحقیق مقدماتی ،  کارگاه   •

 1400کارگاه آموزشی سامانه نوید، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور   •

 1400کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل موضوعی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور   •

 1400علوم پزشکی ایران، شهریور   کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش و دانش پژوهی ، دانشگاه •

کارگاه آموزشی دانش پژوهی آموزشی ویژه نمایندگان دانش پژوهی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور  •

1400 

 1400کارگاه آموزشی مبانی حرفه ای مندی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر  •

 1400ان، مهر ، دانشگاه علوم پزشکی ایر  google sheetکارگاه آموزشی   •

 1400کارگاه آموزشی روش تدریس مقدماتی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آبان  •

  زبان 

 فارسی )مادری(  •

 انگلیسی ) خوب(  •

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 نوزادان  ژه یمراقبت و   یپرستار  •
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 کودکان   یپرستار •

 ینیآموزش بال •

 ی فیو ک  ی پژوهش کم •

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 علمی پرستاران قلب ایران   عضو انجمن  •

 تا کنون(1383از سال   (عضویت در نظام پرستاری ایران   •

  کنوني انتصابات آكادميك

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 1380تا   1379، شیراز  ، حافظ  مارستانینوزادان، ب  ژهی و  یبخش مراقبت ها   ینیرستار بالپ •

 1382تا    1380گرگان،    ،یطالقان  مارستانیادان، بنوز  ژهی و  یبخش مراقبت ها   ینیرستار بالپ •

  1387تا   1384تهران،    الد، ی م   مارستانینوزادان، ب  ژهی و  یبخش مراقبت ها   ینیبال  پرستار •

  1390تا    1387حضرت رسول،    مارستانینوزادان و بخش کودکان، ب  ژهی و  یبخش مراقبت ها   ینیبال  پرستار •

  1393تا    1391پارس،    مارستانیان، بنوزاد  ژهی و  یبخش مراقبت ها   ینیبال  پرستار •

  1384تا    1382، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان  حق التدریس  یمرب •

 1396تا 1393  خی)تعهدات( از تار  رانیا یو مامائ  یدانشکده پرستار  یعلم  اتیعضو ه •

  شايستگي هاي آموزشي

 :  تجربيات پژوهشي

در نوزادان    ی ریو وزن گ  یرفتار  تیوضع   ک، یولوژیز یف  ی ارهایبر مع M روش  ی ریبه کارگ  ر یتاث  “بررسیوان  با عن  ی طرح پژوهش •

 )مجری طرح(  1395، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  "نوزادان  ژه یو یدر بخش مراقبت ها  ی نارس بستر

در بخش   یر مادران نوزادان بسترد  یبا خود کارآمد  یاجتماع  تیارتباط سواد سالمت و حما  یبررس  "طرح پژوهشی با عنوان •

 ، )مجری طرح( 1396، "نوزادان  ژهی و  یمراقبتها 

 ، )مجری طرح( 1397،  "یفارس  ش یرای : وس مادرپرسشنامه اعتماد به نف  یترجمه و اعتبارسنج  "طرح پژوهشی با عنوان  •

 ،1397، "سیستماتیکتفاوت جنسیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه مرور    "طرح پژوهشی با عنوان  •

در بخش   ی از ساکشن لوله تراشه در نوزادان نارس بستر  یبر درد ناش  ی انسان می لمس مال  ری تاث  یبررس  "طرح پژوهشی با عنوان   •

 1397، نوزادان   ژهی و  یمراقبته

 1398،  "فرایند خود مراقبتی در مردان مبتال به بیمای انسداد ریوی: ارائه مدل  "طرح پژوهشی با عنوان •

با عنوان  طرح   • ب  یبررس  "پژوهشی  از  اضطراب  تعهد سازمان19-دیکوو  یماریارتباط  مح  ،ی،  از    یبا فرسودگ  ی کار  ط یو درک 

 ، )مجری طرح(1400 "حضرت رسول اکرم   یدرمان  یدر پرستاران شاغل در مجتمع آموزش  یشغل

 یداراایرانی  در مادران  نقش مادری،  ترس و اضطراب ناشی از کویید بر دستیابی به  ارتباط    یبررس  "طرح پژوهشی با عنوان   •

 ، )مجری طرح(1400  "نوزادان  ژهی و  ی مراقبتها  یدر بخش ها   ی نوزاد نارس بستر

 پايان نامه
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نوزادان   با استرس  ی ساکشن بر درد و سازگار  نیشده ح  لیجمع شده تسه  ت یوضع  ر یتاث  یبررس"با عنوان   یطرح پژوهش •

 1391، "داننوزا  ژه یو یدر بخش مراقبت ها  ی نارس بستر

فرایند دستیابی به نقش مادری در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان :   "طرح پژوهشی با عنوان  •

 1397  ."ارائه مدل

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

، بهار   "قلب و عروق  یپرستار  هیدر نشر  "در نوزادان  یسرشت  یقلب  ی ها  یماریب  ی پرستار  یمراقبت ها"با عنوان    یمقاله فارس •

 61-56، صفحه 1، شماره2، دوره1393

فارس • عنوان    یمقاله  پاتیقلب  ی بر کاشکس  یمرور  "با  درمان  ،یولوژیزیفو: مشخصاتَ،  نشر  "یاقدامات  و   ی پرستار  ه یدر  قلب 

 79-72، صفحه  3، شماره4، دوره 1395، تابستان   "عروق

فارس • عنوان  یمقاله  نو  "با  به  دادن  نوزادانپوزیشن  ویژه  مراقبتهای  بخش  در  پرستاری  مراقبتهای  حین  در  نشریه   "زاد  در 

 .  65-60، صفحه 1، شماره3، دوره  1393پرستاری قلب و عروق ، بهار  

در فصلنامه علمی، پژوهشی مدیریت پرستاری ایران،   "فرصت ها و چالش ها  ، ی دیمصاحبه با افراد کل  "مقاله فارسی با عنوان   •

 43-34صفحات  -  4  -99زمستان    –شماره    9جلد  

، دوره نهم، 1399،  "گذار قلبی عروقی نوزاد نارس به زنگی خارج رحمی: چالشها و مراقبتهای پرستاری  "مقاله فارسی با عنوان   •

 140  -132، صفحه  1شماره

 

• Alinejad-Naeini M, Mohagheghi P, Peyrovi H, Mehran A. 2014. The effect of facilitated tucking during 

endotracheal suctioning on procedural pain in preterm neonates: A randomized crossover design. Global 

Journal of Health Science, 6(4) 278-284 . 

• Peyrovi H, Alinejad-Naeini M, Mohagheghi P, Mehran A. 2013. The effect of facilitated tucking 

position during endotracheal suctioning on physiological responses and coping with stress in premature 

infants: A randomized controlled crossover study, Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 

27(15) 1555-1559 . 

• Alinejad-Naeini M, Razavi N, Sohrabi S, Heidari-Beni F. 2019. The Association between Health 

Literacy, Social Support and Self-Efficacy in Mothers of Preterm Neonates, Journal of Maternal-Fetal 

and Neonatal Medicine, 15(2(=) 1-9 . 

• Fatollahzade, M., Parvizy, S., Kashaki, M., Haghani, H. and Alinejad-Naeini, M., 2020. The effect of 

gentle human touch during endotracheal suctioning on procedural pain response in preterm infant 

admitted to neonatal intensive care units: a randomized controlled crossover study. The Journal of 

Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, pp.1-7 . 

• Rafii, F., Alinejad-Naeini, M. and Peyrovi, H., 2020. Maternal role attainment in mothers with term 

neonate: A hybrid concept analysis. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 25(4), p.304. 

• Alinejad-Naeini, M., Peyrovi, H. and Shoghi, M., 2021. Emotional disorganization: The prominent 

experience of Iranian mothers with preterm neonate: A qualitative study. Health Care for Women 

International, 42(4-6), pp.815-835. 

• Alinejad-Naeini, M., Peyrovi, H. and Shoghi, M., 2021. Self-reinforcement: Coping Strategies of 

http://ijnv.ir/browse.php?mag_id=40&slc_lang=fa&sid=1
http://ijnv.ir/browse.php?mag_id=40&slc_lang=fa&sid=1
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Iranian Mothers with Preterm Neonate during Maternal Role Attainment in NICU; A Qualitative Study. 

Midwifery, p.103052. 

• Alinejad-Naeini, M., Peyrovi, H. and Shoghi, M., 2021. Childbearing culture: a prominent context in the 

process of maternal role attainment in Iranian mothers with preterm neonates. Journal of Biosocial 

Science, pp.1-12. 

• Mona Alinejad-Naeini, Mahnaz Shoghi and Hamid Peyrovi., 2021. Exploration of the process of 

maternal role attainment in Iranian mothers with preterm neonate: a grounded theory. JOURNAL OF 

HUMAN BEHAVIOR IN THE SOCIAL ENVIRONMENT. Pp1-22. 

https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1994904 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 و انتشارات ماهتاب 1396تاب برنامه مراقبت پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در سال تالیف ک

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  نوزادان  ژه یو یمراقبت ها  ی و پرستار  یپزشک یچالش ها  ش یدر هما  یارائه سخنران •

21/2/1391 

 24/7/1391دانشگاه علوم پزشکی تهران،    ، کودکان  یپرستار  ش یدر هما  یسخنرانارائه   •

 15/8/1391، انشگاه علوم پزشکی تهران، نوزادان   ژهی و  یدر بخش مراقبتها   یپرستار حرفه ا   ش یدر هما  یارائه سخنران •

، انشگاه علوم در فشار خون  ی تیحما  ی مراقبتها  تیارتقا سالمت با محور یراهکارها و چالش ها   ش یدر هما  یارائه سخنران •

 12/7/1392پزشکی مازندران، 

 18/7/1392 ، دانشگاه علوم پزکی تهران،  کودکان  یپرستار  ش یدر هما  یارائه سخنران •

 11/1392/ 23  ،  رانی پرستاران قلب ا  یانجمن علم  ،  2نوزادان  ژهیو  یدر برنامه مراقبتها  یارائه سخنران •

 1393/ 14/9  ایران، انگاه علوم پزکی ایران، وزاداندر برنامه کنگره سالمت ن  یارائه سخنران •

 19/7/1394 ، دانشگاه علوم پزکی تهران،  کودکان  یپرستار  ش یدر هما  یارائه سخنران •

   22/6/1396ارائه سخنرانی در کنگره هماتولوژی نوزادن، انجمن علمی خون و سرطان کودکان،   •

، NIDCAP) مراقبت تکاملی انفرادی نوزادان با برنامه ارزیابی    دیاسات یتوانمند ساز  یدر کارگاه برگزار  یارائه سخنران •

28/4/1395 

 10/1395/  28، ران یا یو مامائ یدانشکده پرستار  ، مارستانیدر کارگاه کنترل عفونت در ب  یارائه سخنران •

 2/7/1395ارائه سخنرانی در دهمین کنگره پرستاری اورولوژی، انجمن اورولوژی ایران،   •

 4/8/1396 ، دانشگاه علوم پزکی تهران،  کودکان  یپرستار  ش یر هماد  یارائه سخنران •

 1397/ 21/8، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  در برنامه کنگره سالمت نوزادان   یارائه سخنران •

 10/9/1397،  رانی پرستاران قلب ا  یانجمن علم،  1نوزادان   ژهیو  یدر برنامه مراقبتها  یارائه سخنران •

 1397/ 4/9  ستاری کودکان دانشگاه علوم پزکی تهران،  ارائه سخنرانی درهمایش پر •

 23/2/1398ارائه سخنرانی در برنامه کارگاه بالینی نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،   •
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 1398/ 3/6ارائه سخنرانی در برنامه گزارش نویسی در پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران،   •

 1398/ 24/8دانشگاه علوم پزشکی ایران،    ،در برنامه کنگره سالمت نوزادان  یارائه سخنران •

 10/6/1399،  رانی پرستاران قلب ا  یانجمن علم، 5نوزادان    ژهیو  یدر برنامه مراقبتها  یارائه سخنران •

 24/10/1399،  رانی پرستاران قلب ا  یانجمن علم،  4نوزادان   ژهیو  یدر برنامه مراقبتها  یارائه سخنران •

 11/1399/ 4،  رانی پرستاران قلب ا  یانجمن علم،  1نوزادان   ژهیو  یدر برنامه مراقبتها  یارائه سخنران •

 1/11/1399، دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برنامه کنگره سالمت نوزادان  یارائه سخنران •

  ارائه پوستر

 17/8/1391  ، انجمن مراقبتهای ویژه ایران،  ندهیگذشته حال و آ  ژه، یو  ی ساالنه مراقبتها  ناریدرسم  پوستر ارائه   •

 5/6/1395ئه پوستر در برنامه نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، انجمن اورولوژی ایران،  ارا •

 23/9/1391  ، دانشاه علوم پزشکی گلستان،  پرستار، ماما، پژوهش  ی سراسر  ناریسم  ن یارائه پوستر در پنجم •

 1396/ 7/8کی تهران،  ارائه پوستر در پانزدهمین همایش بین المللی پرستاران کودکان، دانشگاه علوم پزش •

 9/8/1398ارائه پوستر در هفدهمین همایش بین المللی پرستاران کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران،   •

 فعاليت های فرهنگی 

 1394کارگاه اخالق حرفه ای، کارگاه دانش افزایی اساتید، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تیر  •

  اعتبارات پژوهشي 

به  Research Midwifery and Nursing of Journal Iranian( IJNMR) ی زبانهمکاری با مجله انگلیس •

 عنوان داور 

 به عنوان داور   journal of Bodywork and Movement Therapiesهمکاری با مجله انگلیسی زبان •

 به عنوان داور Journal of Reproductive and Infant Psychology همکاری با مجله انگلیسی زبان •

 به عنوان داور ، دانشگاه علوم پزشکی ایران(IJN)  فارسی، نشریه پرستاری ایرانری با مجله  همکا •

  جوايز و افتخارات 

 1393سال   ارشد  یاستعداد درخشان در دوره کارشناس  یبه عنوان دانشجو  ازیکسب امت •

 23/19با معدل    1396کسب رتبه اول در دوره آموزشی دکترای پرستاری ورودی مهر   •

•  

  عات ديگراطال 

•  

 1400آبان  آخرين بازبيني: 

 


