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 سوابق تحصیلی : 

 الف( تحصیالت عالیه 

 درجه علمی گرایش رشته تحصیلی
دانشگاه محل 

 تحصیل

کشور 
محل 
 تحصیل

 شگاهسال ورود به دان
سال فراغت از 

 تحصیل

 
 پرستاری

 

 کارشناسی 
علوم پزشکی 

 گیالن
 ایران

4311 
 ناسیشمقطع کار

4318 

 
 
 

 موقعیت های شغلی 

 الف( شغل 

 محل کار نوع استخدام تاریخ استخدام شغل

 بیمارستان شهید رجایی قزوین طرحی 4319-4311 کارشناس پرستاری

 اموزشگاه بهیاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین میرس 4315-4334 کارشناس پرستاری

 دانشکده پرستاری مامایی قزوین رسمی 4333 کارشناس پرستاری

 قزوین دانشکده پیراپزشکی رسمی 4331 کارشناس پرستاری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب( سابقه ارائه خدمات آموزشی 

 وان درسعن نوع درس مقطع تحصیلی مؤسسه محل تدریس
تعداد 
 واحد

 سال تحصیلی

اموزشگاه بهیاری دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

کارشناسی 
 پرستاری

دروس تئوری 
 بهیاری

 4315-4334 9 و........... وبهداشت جراحی–دروس داخلی 

اموزشگاه بهیاری دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

کارشناسی 
 پرستاری

 بالینی
 ناسیونواکسی– حی جرا–کاراموزی داخلی 

 و.....
1 4334-4315 

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

اتاق  کاردانی 
 عمل

 4381-4331 3 اصول وفنون پرستاری نظری

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

کاردانی اتاق 
 عمل

 4381-4331 1 روش کار در اتاق عمل عمومی وتخصصی نظری

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

کاردانی 
 هوشبری

 4338-4333 4 پرستاری اصول نظری

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

اتاق کاردانی 
 عمل

 4381-4381 48 کار آموزی و کار ورزی عملی

 پرستاری ماماییدانشکده 
کارشناسی 
 پرستاری

 4383 4 پرستاری داخلی جراحی کار آموزی

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

کارشناسی اتاق 
 عمل

 4388-4389 3 ایف پرستار اسکرابوظ وعملی نظری

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

کارشناسی اتاق 
 عمل

 3 تجهیزات عمومی وتخصصی اتاق عمل نظری
 4381ازسال 

 تاکنون

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

کارشناسی اتاق 
 عمل

 4 اصول استریلیزاسیون وضد عفونی نظری
 4381ازسال 

 تاکنون

و دانشکده بهداشت 
 پیراپزشکی

کارشناسی اتاق 
 عمل

 عملی
روش کار در اتاق عمل وبخش بهبودی 

 ومرکز استریلیزاسیون
33 

 4381ازسال 
 تاکنون

دانشکده بهداشت و 
 پیراپزشکی

کارشناسی 
ناپیوسته  اتاق 

 عمل

 4 رفتار در اتاق عمل نظری
تا 4381ازسال 
 4388سال

 

 

 

 

 

 

 



 ج( سوابق اجرایی 

 تا تاریخ از تاریخ فعالیت مکان سمت

 تاکنون 4381 دانشکده بهداشت و پیراپزشکی استاد راهنما  دانشجویان

مسول برنامه ریزی دروس کار اموزی بالینی 
 رشته اتاق عمل

 تاکنون 4335 دانشکده پیرا پزشکی و بهداشت

 دانشکده پیراپزشکی کارشناس رشته فوریت های پزشکی
4381 

تا پایان سال 
 53تحصیلی

4381 
تاپایان نیمسال 

 53دوم
کارشناس برنامه ریزی دروس بالینی رشته 

 فوریتهای پزشکی
 دانشکده پیراپزشکی

 تاکنون 4381 پزشکیدانشکده  بهداشت وپیرا کارشناس استراتژیک

مسئول برگزاری امتحانات فینال رشته 
 پرستاری

 4331 4333 دانشکده پرستاری ومامایی قزوین

 4331 4334 دانشکده پرستاری ومامایی قزوین مدرس دروس بالینی رشته اتاق عمل

 4331 4334 دانشکده پرستاری ومامایی مدرس دروس تئوری وعملی رشته اتاق عمل

 4335 4331 دانشکده بهداشت وپیراپزشکی مسئول اداره اموزش

 تاکنون 4331 دانشکده پیراپزشکی مدرس دروس تئوری وعملی رشته اتاق عمل

 مدرس دروس تئوری وعملی وبالینی
اموزشگاه بهیاری دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 4334ابان 31/8/4315

 
 
 
 

 پروژه های تحقیقاتی )مصوب و غیرمصوب ( 
 

 های بازآموزی و کار گاه سخنرانی در برنامه

 تاریخ محل برگزاری عنوان باز آموزی عنوان سخنرانی

 4389 بیمارستان کوثر اتاق عمل ایمنی در اتاق عمل

 4381 کلیه بیمارستا نهای  تا بعه دانشگاه آموزش  کارکنان بهداشتی  درمانی استاندارد های اتاق عمل

 عفونت های بیمارستانی
آموزش  کارکنان بهداشتی  درمانی و 

 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
 4381 بیمارستان های دانشگاه

 آموزش  کارکنان بهداشتی در مانی ست هابهداشت د
پرسنل بالینی  -رزیدنت ها

 بهداشتبیمارستان های 
4383-4388 



 کارگاه اموزشی ارتوپدی

 سخنران در کارگاه اموزشی ارتوپدی
م دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علو

خ پزشکی  وخدمات درمانی قزوین تاری
43/3/53  

 43/3/4353 سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 کارگاه بازاموزی مدیریت
 سخنران درکارگاه بازاموزی مدیریت در

33/44/53اتاق عمل تاریخ   
 33/44/53 سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 دردانشکده پزشکی سخنرانی درکارگاه کنترل عفونت کنترل عفونت
لغایت  4353

4351 

 
 های بازآموزی شرکت در گارگاه و دوره

 نام کارگاه
ت طول مد
 دوره

 تاریخ برگزاری محل برگزاری

 3/3/83 معاونت آموزشی دانشگاه یکروزه کارگاه آموزشی آشنایی اساتید راهنما با سیستم سما

 3/43/83 معاونت آموزشی دانشگاه یکروزه کارگاه آموزشی آشنایی اساتید راهنما با سیستم سما تحت وب

 33/43/83 معاونت آموزشی دانشگاه یکروزه کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال

 31/8/81 معاونت آموزشی دانشگاه یکروزه کارگاه آموزشی روشهای جستجو سریع در اینترنت

 معاونت آموزشی دانشگاه دوروزه کارگاه آموزشی روش  تحقیق کیفی
3/43/83 
1/43/83 

 معاونت آموزشی دانشگاه دوروزه کارگاه آموزشی روش  تحقیق
3/43/89 
3/43/89 

 معاونت آموزشی دانشگاه دوروزه کارگاه آموزشی مقاله نویسی مقدماتی
38/44/83 
35/44/83 

 معاونت آموزشی دانشگاه دوروزه کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته
41/5/83 
43/5/83 

 35/43/83 معاونت آموزشی دانشگاه یک روزه رفرنس نویسیکارگاه آموزشی 

 معاونت آموزشی ساعت  word 31وزشی دوره آم
 لغایت39/3/81

41/8/81 

 معاونت آموزشی ساعت  windows 33دوره آموزشی 
 لغایت39/1/81

41/3/81 

 معاونت آموزشی دانشگاه دوروزه کارگاه آموزشی روش  تحقیق
49/44/83 
41/44/83 

 43/43/89 شگاهمعاونت آموزشی دان یک روزه طرح درستدوین کارگاه آموزشی 

 4383آذر ماه  معاونت آموزشی دانشگاه ساعت  31 دوره آموزشی سیره نبوی

 سازمان  مدیریت ساعت  33 دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی
 لغایت48/9/83

9/3/83 

 4381اسفند  سازمان  مدیریت ساعت  38 دوره آموزشی روخوانی قران کریم

 4381 دی ماه جمعیت هالل احمر ساعت  8 اولیه عمومی همگانی دوره آموزشی امداد کمکهای



 جمعیت هالل احمر ساعت  33 دوره آموزشی امداد کمکهای اولیه عمومی پایه
 لغایت49/43/81

43/43/81 

 دوره آموزشی امداد کری تکمیلی
413   

 ساعت
 جمعیت هالل احمر

 لغایت43/1/83
5/1/83 

 ی درونیگواهی شرکت در طرح ارزشیاب
433  

 ساعت
 4389 -4381سال  معاونت آموزشی دانشگاه

 دو روزه سیمنار سراسری سرطان از پیشگیری تا نوتوانی
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 لغایت41/43/81
49/43/81 

سیمنار سراسری تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماریهای متابولیک و 
 چاقی

 دو روزه
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 لغایت 33/8/83
4/5/83 

ساله علوم پزشکی  33نو آوریها و دستاوردهای سیمنار سراسری 
 جمهوری اسالمی ایران

 دو روزه
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 لغایت 43/44/83
41/44/83 

 یک روزه گواهی شرکت در کنفرانس چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین
33/44/83 

 یک روزه و حلق و بینی انسهای گوشنفرانس اورگواهی شرکت در ک
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین
43/43/81 

 یک روزه گواهی شرکت در کنفرانس اداره درد توسط پرستار
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین
43/43/83 

 دوروزه کارگاه آموزشی روشهای آماری
دانشکده بهداشت و 

 پیراپزشکی

 لغایت8/44/81
5/44/81 

 یکروزه کارگاه آموزشی نحوه استفاده از وسایل کمک آموزشی
دانشکده بهداشت و 

 پیراپزشکی
38/1/81 

 یکروزه کارگاه آموزشی نحوه استفاده از وسایل کمک آموزشی
دانشکده بهداشت و 

 پیراپزشکی
38/1/81 

 

 

 
 مقاالت

 سال چاپ شماره نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان

-مسعود شریفی =
زهرا  -اعظم قربانی

مهین شفیع -سلطانی
 خانی

اثر بخشی آموزش دست شستن در حذف 
پاتوژن های بیمارستانی از دست کار کنان 

 های بهداشتی درمانی مراقبت

بیماری های هفدهمین کنگره 
اذر لغایت  33عفونی و گرمسیری

 4383دی ماه  1

  

-= مسعود شریفی
زهرا  -اعظم قربانی

مهین شفیع -سلطانی
 خانی

محاسبه درصد تغییر کاهش آلودگی 
میکروبی دست کارکنان مراقبت بهداشتی 

درمانی در بیمارستان تامین اجتماعی 
 تاکستان

 

بیماری های هفدهمین کنگره 
اذر لغایت  33عفونی و گرمسیری

 4383دی ماه  1
  



-اعظم قربانی
مهین -زهراسلطانی

 شفیع خانی

مقایسه دو روش دست شستن به روش 
حی و مالش مکانیکی با محلول های جرا

 ضد عفونی کننده با پایه الکل
 3و3 میکروب شناسیمجله 

تابستان 
وپاییز 
4388 

زهرا -مریم شعبانی
مهین شفیع -سلطانی

 خانی

مقایسه تاثیر نوع اموزش بر میزان اگاهی 
ونگرش ورفتار شستشو واستریلیزاسیون 
ابزار جراحی در کارکنان شاغل در اتاق 

یمارستانهای تابعه دانشگاه علوم عمل ب
 4353 پزشکی قزوین سال

 

   

 
 
 
 


