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 ملیت: ایرانی        6611خانوادگی: ارجینی    تاریخ تولد: نام: زهرا      نام                

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکیقزوین، بلوار شهید باهنر، محل کار:                

 

 

 

 
 )استعداد درخشان(6636کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -

 لمع بررسی تاثیر الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران بعد از:" عنوان پایان نامه

 " آنژیوپالستی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین

 

 6611 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،کارشناسی پرستاری -

 

 

 

 6631عضو هیئت علمی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

 6631مدیر گروه رشته فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

 6631متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، عضو هیئت علمی 

 6613پرستار درمانگاه شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

 مشخصات فردی

 مدارک دانشگاهی

 تاریخچه شغلی



 

 
-  

 

 

 تاکنون 31سال ، دانشکده پیراپزشکی در تدریس درس فوریت های داخلی  -

 39-31سال ، تدریس درس فوریت ها در دانشکده پیراپزشکی  -

 31-39سال ، تدریس درس مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی در دانشکده پیراپزشکی  -

 تا کنون 31سال ، ریوی پایه و پیشرفته در دانشکده پیراپزشکی  –تدریس درس احیای قلبی  -

 تا کنون 31سال  ،تدریس درس اصول و فنون مهارت های بالینی در دانشکده پیراپزشکی  -

 تا کنون 31سال  ،تدریس بالینی واحد نشانه شناسی و معاینات بدنی در دانشکده پیراپزشکی  -

 تا کنون 31سال  ،ریوی در دانشکده پیراپزشکی  –احیای قلبی بالینی واحد تدریس  -

 تا کنون 31سال  ،تدریس بالینی واحد اصول و فنون مهارت های بالینی در دانشکده پیراپزشکی  -

سال  ،  و مراقبت های پرستاری آن در دانشکده پرستاری و مامایی ENTاحد بیماری های تدریس بالینی و -

36-39 

سال  ، و مراقبت های پرستاری آن در دانشکده پرستاری و مامایی تدریس بالینی واحد بیماری های چشم -

36-39 

 

 

 

 

 6631متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کنگره بین المللی غدد و  -

 6631بهشتی،  شهید پزشکی علوم کنفرانس علمی یک روزه تازه های احیای قلبی ریوی، دانشگاه -

 6631بهشتی،  شهید پزشکی علوم ، دانشگاهICU بخش در پرستاری های روزه مراقبت6 کارگاه -

 6631بهشتی،  شهید پزشکی علوم دانشگاه، CCU بخش ویژه در پرستاری های روزه مراقبت1 کارگاه -

 فعالیت های آموزشی

 شرکت در هم اندیشی، بازآموزی ها و کارگاه ها



 6631قزوین، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان، ارزشیابی های روش با آشنایی کارگاه -

مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ، کنگره بین المللی سندرم های کرونری حاد ایران -

 6639، تبریز

 6639قزوین،  پزشکی علوم ، دانشگاه (Dops)ارزشیابی نوین های روش کارگاه -

 6639، قزوین پزشکی علوم ، دانشگاهGoogle Scholar در پروفایل ایجاد و ORCID با آشنایی کارگاه -

 6639قزوین،  پزشکی علوم ، دانشگاهspss کارگاه نرم افزار -

 6639قزوین،  پزشکی علوم ، دانشگاه stataافزار نرم با آشنایی کارگاه -

 6639قزوین،  پزشکی علوم دانشگاهمقاله،  نگارش نحوه کارگاه -

 6639،  قزوین پزشکی علوم اطالعاتی، دانشگاه های بانک در جستجو نحوه کارگاه -

 6639بهشتی،  شهید پزشکی علوم ، دانشگاهACLS  کارگاه -

 6639بهشتی،  شهید پزشکی علوم ، دانشگاهACLS روزه2 کارگاه -

 6639قزوین،  پزشکی علوم بالینی، دانشگاه آموزش کارگاه -

 6639قزوین،  پزشکی علوم پژوهشی، دانشگاه های داده تحلیل و تجزیه کارگاه -

 6639ونتیالتور، مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی، با آشنایی کارگاه -

 6639قزوین،  پزشکی علوم مجازی، دانشگاه فضای های اساتید با موضوع آسیب اندیشی هم -

 6631، قزوین پزشکی علوم دانشگاه ،آموزش مدیریت جامع سیستم با کار نحوه کارگاه -

 6631، قزوین پزشکی علوم دانشگاه، (TBL)تدریس نوین های روش کارگاه -

 6631قزوین،  پزشکی علوم پزشکی، دانشگاه زیست های پژوهش در اخالق کارگاه -

 6631قزوین،  پزشکی علوم ای، دانشگاه گزینه چند سواالت ارزشیابی و طراحی اصول کارگاه -

 6631قزوین، پزشکی علوم فرهنگی، دانشگاه شناسی اساتید با موضوع آسیب اندیشی هم -

 6636، بهشتی شهید دانشگاه، ریوی -قلبی دو روزه  احیای کارگاه -

 6636بهشتی،  شهید سمینار ساالنه گذشته، حال و آینده  مراقبت های ویژه، دانشگاه -

 6613، قزوین پزشکی علوم دانشگاه spss آشنایی با نرم افزار کارگاه -

 6613، قزوین پزشکی علوم دانشگاه،  End note  دو روزه کارگاه -

 



 

 

 

 
 

 مقاالت 

 The Relationship between Post-traumatic Growth and Cognitive Emotion 

Regulation Strategies in Hemodialysis Patients in Qazvin, Journal of Education and 

Health Promotion (JEHP), 2020,(Accepted under publish). 

 

         Disordered eating attitudes among Iranian university students of medical sciences: 

The role of body image perception, Nutrition and health, 2020 

 

Effect of Follow- Up Care Model on Different Aspects of Quality of Life of 

Patients, International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing,2016 

 

 ،بررسی تاثیر الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل آنژیوپالستی بیمارستان بوعلی سینا شهر قزوین -

 6636، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصل نامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد 

 

 

ی مجله علمی دانشگاه علوم پزشک، بیماران دیابتیمراقبت از خود در برآگاهی با چاپی تاثیر آموزش الکترونیک مقایسه  -

 6636، قزوین

 

 

مجله علمی ، 6639تحقیقات دیابت شهر قزوین در سال مرکز تاثیر آموزش الکترونیک برمیزان آگاهی بیماران دیابتی  -

 6636، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

 

 فعالیت های پژوهشی



 

 

 ،بررسی میزان تطابق عملکرد با شرح وظایف پرستاران بخش های مراقبت های ویژه ی قلبی بیمارستان های شهر قزوین -

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 6636، طرح خاتمه یافته

 

 

له علمی مج، پرستاری قبل از عمل بر میزان اضطراب زنان تحت عمل جراحی بیمارستان کوثر قزوینتأثیر برنامه مراقبت  -

 6636، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 خالصه مقاالت

 
 آموزش کشوری همایش بیستمینبرای دوره فوریت های پزشکی،  آموزشی داورهای پیش بیمارستانی طراحی نرم  افزار -

 های رازیالمللی همایش مرکز بیناردیبهشت  66-66مطهری،  شهید آموزشی جشنواره دوازدهمین و پزشکی علوم

 6631 تهران -دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 

 و یپزشک علوم آموزش کشوری همایش بیستمین ،طراحی معیار های پذیرش دانشجویان کاردانی فوریت های پزشکی -

دانشگاه علوم پزشکی  های رازیالمللی همایش مرکز بیناردیبهشت  66-66مطهری،  شهید آموزشی جشنواره دوازدهمین

 6631 تهران -ایران 

 

- Hematological indices and their correlation with fasting blood glucose level in Iran: the Qazvin 

Metabolic Diseases Study, 4nd International and 6th National Congress of Endocrine & 

Metabolism Updates, 19-21 April 2017, Isfahan, Iran 

 

 

- Follow up  Care Model , an effective  way to improve the quality of  life of patients with acute 

coronary syndrome, The First Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes(1st ICACS), 20-

22 July 2016, Tabriz, Iran 

 

- Multimedia is effective and responsive method for diabetes self-care management 

education(DSME), 10th international congress of endocrine disorders, October 2014, Tehran, 

Iran 



 

 داوری
توسط پرستاران و عوامل موثر برآن در بیمارستان های  بررسی میزان اشتباهات دارویی "پروپوزال دانشجویی -

 "31موزشی و درمانی شهر قزوین در سالآ

قزوین  اپیدمیولوژی ضربه های سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی "زال دانشجوییپروپو -
 "6631در سال 

 

 "دارای سیستم آسان برداشتویال " اختراع -

 "کانکتور ویال به سرنگ" اختراع -

 "پوشش نیمه اتوماتیک ایمن برای آنژیوکت" اختراع -

 "وپالست دارای محل برش آساندارنده چسب لوکنگه " اختراع -

 "تب سنج پیام رسان" اختراع -

 

 

 

 پزشکی  هایفوریت رشته گروه مدیر -

 پزشکی های فوریت گروه  یراهنما استاد -

  پیراپزشکی دانشکده فرهنگی معاونت سرپرست -

  قزوین پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی علمی های انجمن مسئول کارشناس -

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه علمی های انجمن بر نظارت کمیته عضو -

  پیراپزشکی دانشکده علمی های انجمن بر نظارت کمیته دبیر -

  پیراپزشکی  دانشکده بانوان امور رابط -

   پیراپزشکی دانشکده پایش کمیته عضو -

  پیراپزشکی دانشکده  پیشنهادات نظام کمیته عضو -

  پیراپزشکی دانشکده اداری سالمت و مردم حقوق از صیانت کمیته عضو -

 فعالیت های اجرایی و عضویت در کمیته های دانشگاه



 پیراپزشکی دانشکده المللی بین بخشی اعتبار کارگروه عضو -

 پیراپزشکی دانشکده EDO واحد آموزشی ارزشیابی و  درسی ریزی برنامه ، امتحاناتهای  کمیته عضو -

 پیراپزشکی دانشکده EDO واحد ها رشته ارتقا و توسعه گذاری سیاست ریزی برنامه کمیته عضو -

 همکاری با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین -

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوینبا مرکز رشد فناوری زیست همکاری  -

 

 

 

 

1. Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) 

 2. SPSS software 

3. Endnote software 

 

 

 

 

 یپزشک علوم دانشگاه دانشجویی ارشد، معاونت کارشناسی مقطع نمونه دریافت تقدیرنامه دانشجوی -

 6636قزوین،

 دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونت سطح در علمی انجمن 1 دریافت تقدیر نامه تاسیس -

 6631، قزوین پزشکی علوم دانشگاه

 مهارت ها

 جوایز و تقدیر ، تشویق


