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 خالصه سوابق

 اطالعات و سوابق شخصی

 نام و نام خانوادگی: فریبا هاشمی حفظ آباد

 71/71/7311تاریخ تولد: 

                                                                   EmaiL: hashemi _17@ yahoo.comآدرس الکترونیک:

 

 

 تاریخچه تحصیلی:

 سال دانشگاه معدل رشته مقطع تحصیلی

 7311-7311 علوم پزشکی اصفهان 08/71 پرستاری کاردانی

 7311-7311 علوم پزشکی اصفهان 08/71 پرستاری کارشناسی

 رتبه اول کارشناسی

-کارشناسی ارشد)آموزش پرستاری

 لی جراحی(داخ

 7311-7311 علوم پزشکی اصفهان 07/71 

 رتبه اول کارشناسی ارشد
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 سوابق شغلی:

 سال سازمان عنوان شغلی

 2731-2731 آموزشگاه بهیاری ایثار نجف آباد اصفهان مربی آموزشگاه بهیاری)طرحی(

 نجف آباد اصفهاندانشگاه آزاد  مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری

 دانشگاه آزاد فالورجان اصفهان

2731-2731 

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و 

 پیراپزشکی)گروه اتاق عمل(

 تاکنون2731 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 تاکنون 2712 دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی قزوین مدیر گروه اتاق عمل

 سوابق پژوهشی و مقاالت

 نجام یافته)عضو هیئت علمی (:طرح های تحقیقاتی ا

 7310بررسی مقایسه ای نگرش به کیفیت زندگی بیماران دیابتی وابسته به انسولین با گروه شاهد در شهر اصفهان سال ●

 7300تا سال  7308ارزیابی پایان نامه های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ابتدای سال ●

فشار چشم در دوران بارداری و پس از زایمان در مراجعین به درمانگاه چشم بیمارستان بررسی فراوانی عیوب انکساری و ●

 7301بوعلی قزوین در  سال 

 در استان قزوین 7301تا7308بررسی میزان بقا و جدول عمر برای بیماران مبتال به سرطان معده از سال ●

زادی تیروئید در کودکان مراجعه کننده به مراکز در ارتباط با اختالالت مادر TSHبرآورد خطر تغییرات سطح سرمی ●

 7301بهداتشی درمانی در شهر قزوین در سال 

 

مقایسه نحوه و معیارهای ارزشیابی کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاههای علوم پزشکی ●

 (EDCکشور)طرح

 در استان قزوین 7301تا  7308بررسی روند اپیدمیولوژیک بیماری بتاتاالسمی از سال ●

 7301بررسی میزان سالهای توأم با ناتوانی و سالهای بالقوه زندگی از دست رفته در جامعه جانبازان شهر قزوین در سال ●
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 استاد راهنما: –طرح های تحقیقاتی دانشجویی 

 7301زشی قزوین در سال بررسی عوامل موثر بر جراحت با وسایل نوک تیز و برنده در اتاق عملهای بیمارستانهای آمو●

 7301درمانی استان قزوین و مقایسه با استانداردهای موجود، در سال  -بررسی فضاهای فیزیکی اتاق عمل های بیمارستانهای آموزشی●

وین ، بررسی میزان آگاهی ، نگرشی و رفتار پرسنل اتاق عمل از راههای کنترل عفونت در اتقا عمل های بیمارستانهای آموزشی استان قز●

 7301سال 

سال  بررسی عملکرد تکنسین های اتاق عمل در مواجهه با اعمال جراحی عفونی در اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی استان قزوین

7301 

 عمل در مواجهه با اعمال جراحی عفونی در اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی استان قزوین های اتاق بررسی عملکرد تکنسین ●

 7317ی مشکالت اموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در سال بررس 

 7311والدین از مراقبت های بعد از عمل جراحی لوزه در بیمارستان قدس قزوین در سال  وعملکرد بررسی اگاهی 

 جایی قزوین در سال ای پوست در کاهش الودگی پوست محل عمل جراحی ارتوپدی در بیمارستان شهید ر بررسی تاثیر پرپ دو مرحله

7313 

  7311بررسی میزان وضعیت استانداردهای ایمنی در اتاق عمل بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 
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 چاپ مقاله:

 دگی بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و دیابت با گروه بررسی مقایسه ای نگرش به کیفیت زن●
 7311شاهد در شهر اصفهان در مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

مجله علمی دانشکده  10ساله دچار اسهال حاد در شماره  8-0بررسی میزان آگاهی و عملکرد مادران در رابطه با مراقبت از کودکان ●

 پرستاری و مامایی همدان

بررسی فراوانی عیوب انکساری و فشار چشم در دوران بارداری و پس از  زایمان در مراجعین به درمانگاه چشم بیمارستان بوعلی قزوین در ●

 (10-37)7300پزشکی مازندران اسفند  دوره نوزدهم مجله پژوهشی دانشگاه علوم 11در شماره  7301سال 

در مجله علمی پژوهشی دانشگاه  7300تا سال  7308ارزیابی پایان نامه های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ابتدای سال ●

 10-13صفحات  -11وم پزشکی گیالن  دوره هفدهم شماره عل

  کرد شتشو و ضد عفونی ابزار جراحی در کارکنان اتاق عمل و نگرش و عملحضوری بر اگاهیمقایسه اموزش حضوری و غیر

 .7931.مهر وابان 4.شماره 71بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 

 

Translation,cultural adaptation  assessmeut,and both  validity and reliability  testing of the kidney Disease 

quality of life- short form version 1.3 for use with Iranian patient,NePhrology  16(2011)106-112           (ISI) 

2-health-related quality of life in young adult patients with rheumatoidarthritis in iran:reliability and validity of 

the Persian translation of the peds QL 4.0 Generic core scales young adult version clinicalrheumatology dol 10 

2012 (isi)- 

3 –ThepedsQL oral Healt Scale in Iranian children: reliability and validity.international journal of pediatric 

dentistry . dol : 10.1111.2011 (isi) 

4-Comparison of attitudes Regardingquality of life between Insulin-Treated subject with Diabetes Mellitus and 

Healthy Populations. Diabetes and metabolism journal. 2011:35:397-403(isi)  

5-study the performing principles of sterilization hints in catheterization at operating room in Qazvin education 

hospital 2010.bull.env.pharmacol.lifesci.; vol 3 (5) april 2014 :170-172 (isi) 

6-sharp injuries in operating rooms of Qazvin hospitals 2011. Bulletin of inviroment,pharmacology and life 

science. ,vol 3 (5) april 2014 : 173-177 (isi) 
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 کتابهای ترجمه و تالیف شده

 کمک های اولیه سریع در کودکان ) ترجه(-7

 اورزانس ها وتکنیک های جراحی ) ترجمه(-1

 )نظارت بر تالیف( وسایل وتجهیزات الکتریکی اتاق عمل-3
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 فعالیتهای آموزشی و اجرایی

 دروس تئوری و عملی اتاق عمل و واحدهای تئوری داخلی جراحی پرستاری واحدهای تدریس شده: کلیه

 تاکنون 7311استاد راهنما: از سال 

 سال1دبیر اساتید راهنما: به مدت 
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 مدیر گروه-پست های اجرایی:

 دانشگاه EDCعضو کمیته علمی  -

 سال1دانشکده به مدت  EDOدبیر  -

 مسئول کمیته ارزشیابی درونی -

 نشکدهدا EDOعضو -

 مهارتها:

 مهارت های رایانه:

 OFFICEتسلط بر نرم افزار 

 SPSSتسلط بر نرم افزار 

 7303از دانشگاه تربیت مدرس در تیرماه  TOFELمدرک زبان اگلیسی: 

 

 


