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  :عالئق پژوهشی
  
  

  : سوابق تحصيلی 
  تحصيالت عاليه ) الف

رشته 
 تحصيلی

دانشگاه محل  درجه علمی گرایش
 تحصيل

کشور 
محل 
 تحصيل

سال ورود به 
 دانشگاه

سال فراغت از 
 تحصيل

  
 پرستاري

 

علوم پزشكي  شناسي آار 
  قزوین

 ١٣٧٠ ١٣٦٦ ايران

  
  
  
  
  
 

 موقعيت های شغلی 
  شغل ) الف

 محل کار نوع استخدام تاریخ استخدام شغل
داانشکده پرستاری   طرح نيروی انسانی ١٣٧٢- ١٣٧٠ کارشناس پرستاری 

 مامایی قزوین
دانشکده پرستاری مامایی   رسمی  ١٣٧٣ کارشناس پرستاری 

 قزوین
 قزوین دانشکده پيراپزشکی رسمی  ١٣٧٤ پرستاری کارشناس

  
  
  سابقه ارائه خدمات آموزشی ) ب

مقطع  مؤسسه محل تدریس
 تحصيلی 

 سال تحصيلی  تعداد واحد عنوان درس  نوع درس 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

اتاق  کاردانی 
 عمل

 ١٣٨٦- ١٣٧٤ ٣ اصول وفنون پرستاری  نظری 

دانشکده بهداشت و 
 زشکیپيراپ

کاردانی اتاق 
 عمل

روش کار در اتاق عمل   نظری
  عمومی وتخصصی

١٣٨٦- ١٣٧٤ ٦ 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی

کاردانی 
 هوشبری

 ١٣٧٨- ١٣٧٣ ١ پرستاری اصول نظری

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

اتاق کاردانی 
 عمل

 ١٣٨٦- ١٣٨٤ ١٨  کار آموزی و کار ورزی    عملی

پرستاری دانشکده 
  اییمام

کارشناسی  
 پرستاری

 ١٣٨٢ ١  پرستاری داخلی جراحی کار آموزی

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی

کارشناسی  
 اتاق عمل

 نظری
 وعملی

 ١٣٨٨- ١٣٨٥ ٢ وظایف پرستار اسکراب 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کارشناسی 
 اتاق عمل

تجهيزات عمومی وتخصصی    نظری 
  اتاق عمل

١٣٨٦- ١٣٩٠ ٢ 

ده بهداشت و دانشک
 پيراپزشکی 

کارشناسی 
 اتاق عمل

اصول استریليزاسيون وضد   نظری 
 عفونی

١٣٨٦- ١ 



دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کارشناسی 
 اتاق عمل

روش کار در اتاق عمل   عملی 
وبخش بهبودی ومرکز 

 استریليزاسيون

١٣٨٦- ١٣٩٠ ٣٠ 

  
 سوابق اجرایی ) ج

 تا تاریخ از تاریخ مکان فعاليت سمت
استاد 

راهنما  
 دانشجویان

دانشکده بهداشت و   
  پيراپزشکی

 تاکنون ١٣٨٤

مسئول 
پراتيک 

دانشکده 
  پيراپزشکی

دانشکده پيرا پزشکی و   
  بهداشت

  تاکنون   ١٣٨٠

کارشناس  
کنترل 
  کيفيت

    ١٣٨٩  دانشکده پيرا پزشکی   

  
  
  
  

  ) مصوب و غيرمصوب (پروژه های تحقيقاتی 
  

  ای بازآموزی و کار گاه ه سخنرانی در برنامه
 تاریخ محل برگزاری عنوان باز آموزی عنوان سخنرانی

 ١٣٨٥ بيمارستان کوثر  اتاق عمل   ایمنی در اتاق عمل  
آموزش  کارکنان بهداشتی  استاندارد های اتاق عمل 

 درمانی 
کليه بيمارستا نهای  تا بعه  

  دانشگاه
١٣٨٦ 

ارکنان بهداشتی آموزش  ک  عفونت های بيمارستانی  
درمانی و کارکنان دانشگاه 

 علوم پزشکی  

 ١٣٨٦ بيمارستان های دانشگاه 

آموزش  کارکنان بهداشتی    بهداشت دست ها 
  در مانی

پرسنل بالينی  - رزیدنت ها  
بيمارستان های 
دانشگاهی و تامين 
  اجتماعی رازی وتاکستان

١٣٨٨- ١٣٨٠  

  
  های بازآموزی  شرکت در گارگاه و دوره

طول مدت  نام کارگاه
 دوره

 تاریخ برگزاری محل برگزاری

معاونت آموزشي  يكروزه  آارگاه آموزشي آشنايي اساتيد راهنما با سيستم سما 
 دانشگاه

٧/٣/٨٧  

آارگاه آموزشي آشنايي اساتيد راهنما با سيستم سما 
 تحت وب

معاونت آموزشي  يكروزه 
 دانشگاه

٧/١٠/٨٧  

معاونت آموزشي  يكروزه  آتابخانه ديجيتال آارگاه آموزشي آشنايي با
 دانشگاه

٣٠/١٠/٨٧  

معاونت آموزشي  يكروزه  آارگاه آموزشي روشهاي جستجو سريع در اينترنت
 دانشگاه

٢٦/٨/٨٤  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي روش  تحقيق آيفي
 دانشگاه

٣/١٢/٨٢  
٤/١٢/٨٢  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي روش  تحقيق
 دانشگاه

٢/١٢/٨٥  
٣/١٢/٨٥  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي مقاله نويسي مقدماتي 
 دانشگاه

٢٨/١١/٨٢  
٢٩/١١/٨٢  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي مقاله نويسي پيشرفته 
 دانشگاه

١٦/٩/٨٣  
١٧/٩/٨٣  

معاونت آموزشي  يك روزه   رفرنس نويسيآارگاه آموزشي 
 انشگاهد

٢٩/١٠/٨٧  

  ٢٦ wordدوره آموزشي 
 ساعت 

  لغايت ٢٥/٧/٨٤ معاونت آموزشي 
١٦/٨/٨٤  

  ٢٠ windowsدوره آموزشي 
 ساعت 

  لغايت ٢٥/٦/٨٤ معاونت آموزشي 
١٦/٧/٨٤  



معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي روش  تحقيق
 دانشگاه

١٥/١١/٨٢  
١٦/١١/٨٢  

معاونت آموزشي  روزه  يك طرح درس  تدوين آارگاه آموزشي 
 دانشگاه

١٣/١٢/٨٥  

  ٢٤ دوره آموزشي سيره نبوي 
 ساعت

معاونت آموزشي 
 دانشگاه

  ١٣٨٧آذر ماه 

  ٣٢ دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي 
 ساعت

  لغايت ١٨/٥/٨٣ سازمان  مديريت 
٥/٧/٨٣  

  ٢٨ دوره آموزشي روخواني قران آريم  
 ساعت

  ١٣٨٤اسفند  سازمان  مديريت 

  ١٣٨٤ دي ماه جمعيت هالل احمر ساعت  ٨ دوره آموزشي امداد آمكهاي اوليه عمومي همگاني  
  ٣٢ دوره آموزشي امداد آمكهاي اوليه عمومي پايه  

 ساعت
  لغايت ١٥/١٠/٨٤ جمعيت هالل احمر

١٧/١٢/٨٤  
   ١٦٠ دوره آموزشي امداد آري تكميلي 

 ساعت
  لغايت١٠/٤/٨٧ جمعيت هالل احمر

٩/٦/٨٧  
  ١٠٠ واهي شرآت در طرح ارزشيابي دروني گ

 ساعت 
معاونت آموزشي 

 دانشگاه
  ١٣٨٥ - ١٣٨٤سال 

دانشگاه علوم پزشكي  دو روزه  سيمنار سراسري سرطان از پيشگيري تا نوتواني 
 قزوين

  لغايت ١٤/١٢/٨٦
١٥/١٢/٨٦  

سيمنار سراسري تغذيه و فعاليت فيزيكي بيماريهاي 
 متابوليك و چاقي 

دانشگاه علوم پزشكي  دو روزه 
 قزوين

  لغايت ٣٠/٨/٨٧
١/٩/٨٧  

ساله  ٣٠نو آوريها و دستاوردهاي سيمنار سراسري 
  علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران

دانشگاه علوم پزشكي  دو روزه 
 قزوين

  لغايت ١٣/١١/٨٧
١٤/١١/٨٧  

دانشگاه علوم پزشكي  يك روزه  گواهي شرآت در آنفرانس چشم پزشكي 
 قزوين

٣٠/١١/٨٧ 

انسهاي گوشو حلق و  گواهي شرآت در آنفرانس اور
 بيني 

دانشگاه علوم پزشكي  يك روزه 
 قزوين

١٢/١٢/٨٦ 

    
دانشگاه علوم پزشكي  يك روزه  گواهي شرآت در آنفرانس اداره درد توسط پرستار  

 قزوين
١٠/١٠/٨٧ 

دانشكده بهداشت و  دوروزه  آارگاه آموزشي روشهاي آماري 
 پيراپزشكي

  لغايت ٨/١١/٨٤
٩/١١/٨٤  

دانشكده بهداشت و  يكروزه  آارگاه آموزشي نحوه استفاده از وسايل آمك آموزشي  
 پيراپزشكي

٢٨/٤/٨٤  

دانشكده بهداشت و  يكروزه  آارگاه آموزشي نحوه استفاده از وسايل آمك آموزشي  
 پيراپزشكي

٢٨/٤/٨٤  

  
  
  
  مقاالت چاپ شده ) ب

 سال چاپ شماره نشریه نام عنوان مقاله نویسندگان
- مسعود شریفی =

زهرا  -اعظم قربانی
مهين شفيع - سلطانی
 خانی

اثر بخشی آموزش دست شستن در  
حذف پاتوژن های بيمارستانی از دست 

 های بهداشتی درمانی کار کنان مراقبت

بيماری های عفونی و 
 گرمسيری

  

- مسعود شریفی= 
زهرا  -اعظم قربانی

مهين شفيع - سلطانی
  خانی

محاسبه درصد تغيير کاهش آلودگی 
ميکروبی دست کارکنان مراقبت 
بهداشتی درمانی در بيمارستان تامين 

  اجتماعی تاکستان
  

بيماری های عفونی و 
  گرمسيری

  

- اعظم قربانی 
مهين -زهراسلطانی
  شفيع خانی

مقایسه دو روش دست شستن به 
روش جراحی و مالش مکانيکی با 

با پایه محلول های ضد عفونی کننده 
  الکل

    ميکروب شناسی

  
  
  
  


