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 مربی 
 مدارك و دوره هاي آموزشي 

   1397شهريور    ايران،، دانشگاه علوم پزشکی  کودکان(  )فوق ليسانس پرستاری   •

 1392 بهمن،  ايرانليسانس پرستاری، دانشگاه عوم پزشکی   •

 آموزشي   هاي  دوره

 کارگاه آموزشی ايمنی کودک  •

 کنفرانس علمی يک روزه هموويژيالنس  •

 مديريت درد کودکان  •

 آموزش پرستاری در ايران کنگره واکاوی   •

 پايش طوالنی مدت پرستاری در بيماران مبتال به تشنج  •

 اختالل در مراقبت ايمن  •

 ترويج تغذيه با شير مادر •

 مقاله نويسی علمی •

 آموزش به بيمار  •

 کنگره ترميم زخم و ترميم بافت  •

 پيشگيری و درمان زخم  •

 فارماکوويزيالنس با تاکيد بر توجهات پرستاری  •

 گزارش نويسی پرستاری  •

 پيشگيری و درمان زخم  •

 پيشگيری از تکرار خطاهای درمانی منجر به مرگ يا عارضه ماندگار  •

 ای اوليه پس از تولد واحيای قلبی مراقبت ه •

 فارماکوويزيالنس با تاکيد بر توجهات پرستاری  •

 مراقبت از خون و فراورده های خونی  •
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 کنترل عفونت  •

 مديريت اورژانس بيمارستانی  •

 مرگ مغزی از شناسای تا اهدای عضو  •

 چالش های قانونی در بالين  •

 مراقبت از زخم •

 ( NGT و ناسازگاری های دارويی در داروهای وريدی و (ADR فارماکوويژالنس وجهات پرستاری در  ت •

 احياء قلبی ريوی پايه و پيشرفته  •

 ( رهبری و مديريت اثربخش در پرستاری و مامائی )اصول مديريت و تامين نيروی انسانی •

 (يزش و رضايت شغلیرهبری و مديريت اثربخش در پرستاری و مامائی)استانداردهای مراقبتی، تفويض اختيار، انگ •

 هبری و مديريت اثربخش در پرستاری و مامائی )بهسازی نيروی انسانی و ارزشيابی کارکنان، اعتباربخشی، مهارت حل مسئله و تصميم گيری •

 ( و نحوه پيشگيری از آن   19از پيشگيری تا بازتوانی )ابعاد مختلف مراقبتی کوويد    19کوويد   •

 درکودکان   احيای قلبی و ريوی پايه و پيشرفته •
 زبان 

 فارسی)مادری( 

 انگليسی)متوسط( 

 اي  حرفه  هاي  مندي  عالقه

 آموزش بالينی  •

 پرستاری مراقبت های ويژه کودکان  •

 پرستاری کودکان  •

 پژوهش کمی و کيفی  •

 مراقبت از زخم و استومی  •

 كنوني   اي  حرفه  هاي  عضويت 

 تاکنون  1394عضويت در نظام پرستاری از  
 كنوني   آكادميك  انتصابات

 

 آموزشي  تجربيات  و  اي  حرفه  كار  سابقه

   1392تا  1391پرستار بالينی بخش داخلی جراحی، بيمارستان طوس، تهران، سال   •

 1392تا  1393پرستار بالينی بخش اورژانس مسمومين ، بيمارستان لقمان، تهران، سال   •

 1396تا  1394پرستار بالينی بخش اطفال، بيمارستان خاتم االنبيا، تهران، سال   •

 1396تا  1394پرستار بالينی بخش اطفال، بيمارستان خاتم االنبيا، تهران، سال   •

 1398تا  1396منتورشيپ آموزش اطفال، بيمارستان خاتم االنبيا، تهران، سال   •

 تاکنون  1398)تعهدات(، سال    عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری مامايی •
 آموزشي   هاي  شايستگي

 

 پژوهشي   تجربيات 

 نامه  پايان 

 

 نتشارات ا

 شده  منتشر  هاي  مقاله

 

دکان  محبوبه علی اکبری،فهيمه ثابتی،معصومه صفرخانلو، رضا عباس زاده، شيما حقانی) بررسی تاثير اجرای طرح ترخيص بر کيفيت زندگی مادران کو •

، زمستان  4شمار    27تهران)حيات،دوره  مبتال به بيماری مادرزادی قلب تحت عمل جراحی( مجله دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی  

1400  ،348-360 

• PARVIZY, S., TARVIRDINASAB, S., RAZNAHAN, R. & ALIAKBARI, M. 2020. The effect of pain 
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management training in workshop on the knowledge, attitude and self-efficacy of pediatric nurses. Journal of 

Family Medicine and Primary Care, 9,2880 . 

 

 )ويرايش  ترجمه،  تدوين،  و  گردآوري(  ها  كتاب

 

 ها   ارائه  /سمينارها/ها  كنفرانس

 

 97سمينار آموزش به بيمار، سال   •

 97سمينار اصول ثبات و انتقال نوزاد، سال   •

 97سمينار فارماکوويژيالنس با تاکييد بر توجهات پرستاری، سال   •

 97کنفرانس علمی ادواری پيشگيری و درمان زخم، سال   •

 97کنفرانس علمی ادواری پيشگيری از خطاهای درمانی منجر به مرگ يا عارضه ماندگار، سال   •

 97کنفرانس علمی ادواری پيشگيری از خطاهای درمانی منجر به مرگ يا عارضه ماندگار، سال   •

 98سمينار فارماکوويژيالنس با تاکييد بر توجهات پرستاری، سال   •

 98سمينار مديريت درد، سال   •

 98کنترل عفونت، سال  سمينار   •

 98سمينار فارماکوويژيالنس با تاکييد بر توجهات پرستاری، سال   •

 1400کنفرانس علمی يک روزه فارماکوويژيالنس با تاکييد بر توجهات پرستاری، سال   •

 1400کنفرانس علمی يک روزه احيا قلبی ريوی نوزادان و کودکان، سال   •

 1400مديريت اثربخش در پرستاری و مامايی، سال  کنفرانس علمی يک روزه رهبری و   •

 1400پيشگيری تا بازتوانی، سال    19کنفرانس علمی يک روزه کوييد   •

 1401کارگاه يک روزه احيا قلبی ريوی نوزادان ، سال   •

 1401کنفرانس علمی رتينوپاتی در نوزادان، سال   •

 

 

 پوستر   ارائه

 

 فعاليت هاي فرهنگي 

 1398ملی کنترل فشارخون در سال شرکت در طرح بسیج 

 اعتبارات پژوهشي 

 

 جوايز و افتخارات 

1400کسب تقدیرنامه پژوهشگر برتر در سال    

 اطالعات ديگر 

 

 1401آذر :بازبیني  آخرین
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