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 ( CV) يسوابق حرفه ا

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردي 

 

 نام  فرزانه 

 نام خانوادگي  فرزادنیا

 محل تولد   تبریز 

رشید  تهران، خیابان  ونک،  میدان  از  باالتر  عصر،  ولي  یاسمي،    خیابان 

 دانشکده پرستاري و مامایي ایران
  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  02144530608

 شماره تلفن همراه  09120039145

  فاكس محل كار 021882019۷8

Farzadnia.F@iums.ac.ir پست الكترونيكي، كار آدرس  

Farzadnia.Farzaneh@gmail.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي  

 رتبه علمي

 بهداشت جامعه آموزشيگروه  مربي

 موزشي آهاي مدارك و دوره 

 

 1399ایران، يدانشگاه علوم پزشک ي، دانشکده پرستارپرستاري سالمنديارشد  يکارشناس ▪

 1396،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند يپرستار يکارشناس ▪

  زبان 

 )زبان مادري(  ترکي

 )زبان اصلي(  فارسي

 )متوسط( انگلیسي

  مندي هاي حرفه ايعالقه 

 سالمندي پرستاري ▪

  مزمن پرستاري بیماران ▪

 آموزش بیمار  ▪

 مراقبت تسکیني ▪

  ي کنونيهاي حرفه اعضويت 

 سازمان نظام پرستاري ▪

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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  کنوني انتصابات آكادميك

 

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 1398الي اسفند  1396، اسفند اورولوژي بیمارستان شهید هاشمي نژادپرستار بخش  ▪

 1400ماه  الي مهر 1400صطفي خمیني، اردیبهشت مشهید اورژانس بیمارستان پرستار بخش  ▪

 1400الي دي ماه  1400بیمارستان شهید مصطفي خمیني، مهر ماه   CCUشپرستار بخ ▪

 دانشگاه علوم پزشکي ایران  یيو ماما يدر دانشکده پرستار يجراح يداخل کاراموزي  يواحدها سیتدر ▪

  رانیا دانشگاه علوم پزشکي یي و ماما يبهداشت جامعه در دانشکده پرستار يکارآموز يواحدها سیتدر ▪

  شايستگي هاي آموزشي

  

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

 ،کارشناسي ارشد1398 بررسي کیفیت مراقبتهاي تسکیني از دیدگاه سالمندان مبتال به سرطان بستري در مرکز آموزشي و درماني فیروزگر سال ▪

  انتشارات

  هاي منتشر شدهمقاله

  34نشریه پرستاري ایران،جلد  ،1398کیفیت مراقبت هاي تسکیني از دیدگاه سالمندان مبتال به سرطان بستري در بیمارستان فیروزگر در سال  ▪

 59-۷2صفحات  130شماره 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 ، انتشارات علمي سنا(1کتاب مباني پرستاري کوزیر و ارب )جلد ترجمه 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

  

  ارائه پوستر

 

 فعاليت های فرهنگی 

 

  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 1401بهمن آخرين بازبيني: 
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