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 .2سوابق آموزشی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل
تحصیل

سال
ورود

سال فراغت از
تحصیل

کارشناسی

پرستاری

ع پ شهید
بهشتی

6917

6979

کارشناسی
ارشد
PhD

پرستاری داخلی جراحی

ع پ کرمان

6977

6973

آموزش پرستاری

تربیت مدرس
تهران

6936

6934

 .3سوابق اشتغال دانشگاهی( آکادمیک)
مرتبه

دانشگاه محل کار

شروع( ماه و سال)

پایان( ماه و سال)

استادیار

علوم پزشکی مازندران

34/1

تاکنون

مربی

علوم پزشکی مازندران

36/1

34/1

مربی

علوم پزشکی بابل

19/4

36/1

 .4کارگاه ها و دوره های آموزشی
ردیف

نام دوره

برگزار کننده

سال

6

دوره سه ماهه فوریتهای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6919

4

کارگاه گزارش نویسی در پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6919

9

کارگاه آموزشی ضربه سر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6919

3

کارگاه آموزشی متدولوژی تحقیق

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6916

4

دوره آموزشی مراقبت از بیماران
روانشناختی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6916

1

کارگاه آموزشی طراحی سئواالت امتحانی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6914

7

دوره آموزشی اورژانسهای پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6914

1

دوره آموزشی اصول محافظت از عفونتهای
( )AiDS /HiV

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6914

3

دوره آموزشی CPR

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6914

69

کارگاه آموزشی منابع الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6919

66

کارگاه آموزشی روشهای تدریس

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6919

64

کارگاه پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6919

آخرین به روز رسانی6937/7/61 :
69

کارگاه آموزشی bed side teaching

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6919

63

کارگاه پژوهشی در آموزش

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6919

64

کارگاه اخالق در تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6919

61

کارگاه نگارش مقاالت پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6919

67

کارگاه تکنولوژی اطالعات در پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6914

61

کارگاه فرا ارزشیابی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

6914

63

دوره آموزشی نظام شورا و پیشنهادات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابل

6911

49

کارگاه آموزشی مدل آموزشی CPC

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

46

portfolio and log book

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

44

کارگاه روشهای پژوهشی کیفی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

49

کارگاه INLM

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

43

کارگاه مراقبت از زخم

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6917

44

کارگاه ارزیابی برنامه

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

41

چگونه یک مقاله انگلیسی بنویسیم ؟

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

47

کارگاه OSCE

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

41

کارگاه ٍend note

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

43

کارگاه روشهای نوین ارزشیابی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6911

99

کارگاه آشنایی با رگرسیون خطی همراه با
نرم افزار SPSS

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6913

96

کارگاه آشنایی با آزمون پارامتریک و
ناپارامتریک

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6913

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6939
6936

94

کارگاه PMDR

99

کارگاه مرور سیستماتیک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

93

چگونه اسالیدهای خوبی بسازیم؟

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6934

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6934

94

دوره آموزشی توجیهی حفاظتی با موضوع
امنیت ملی

91

کارگاه آموزش ایمنی و ایمنی عوامل
زیستی

دانشگاه تربیت مدرس

6934

97

کارگاه آموزش در بالین

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6939

91

کارگاه فرایند نویسی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6933

93

تاریخ تمدن اسالمی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6931

39

اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6931

36

معرفت شناسی(غرب شناسی)

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6931

34

اخالق علمی و حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6931

39

ساعد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6931

33

بررسی اهداف کالن دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6931
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34

فرایند آموزشی و طرح توسعه آموزش

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6931

31

اقدام بالینی مبتنی بر شواهد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6937

37

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 .5افتخارات و جوایز
موسسه اهدا کننده

سال

عنوان

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6913

کارمند نمونه

فرمانداری آمل

6911

پژوهشگر برتر

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6917

پژوهشگر برتر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6939

استاد نمونه

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6939

فرایند برتر آموزشی در سطح دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

6939

فرایند برتر آموزشی در سطح کشوری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6936

فرایند برتر آموزشی در سطح دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6937

پرستار نمونه در سال 6913
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 .6مشاغل و خدمات حرفه ای:
 .aسوابق مدیریتی ( عنوان ،موسسه و شروع و پایان).
 .iمدیر گروه پرستاری – دانشکده پرستاری آمل  .از دی ماه  6931تا کنون
 .iiرئیس دانشکده پرستاری و دانشکده پیراپزشکی آمل ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران فروردین تا آذر 36
 .iiiمعاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی آمل 6981-88

 .bسوابق بالینی ( شامل بخش ،سمت و مدت زمان)
 .iپرستار اعزامی برای کمک به مناطق جنگ زده ( به همراه تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی) در سال 6913
 .iiپرستار بخش جراحی بیمارستان ( امام ره ) ایالم 6974-73
 .iiiسوپروایزر بیمارستان طالقانی ایالم 6973-71
 .ivپرستار بخش آی سی یو بیمارستان  67شهریور آمل 6971-73
 .vسرپرستار بخش اورژانس بیمارستان  67شهریور آمل – 6973-16
 .viسوپروایزر آموزشی بیمارستان  67شهریور آمل – 6916-19
 .viiپرستار اعزامی به مدینه منوره در سال 6911
 .cبعنوان مرورگر مجالت:
 .iمجالت داخلی:
 .6مجله آموزش در پرستاری
 .4مجله پرستاری گروه های آسیب پذیر
. .9
. .iiمجالت خارجی:
.Journal of Religion and Health .6
. Journal of Nursing and Midwifery Sciences .4
. .9
 .dعضویت در سازمانها و انجمن ها

 .iعضو کامپین  save lives: clean your handsسازمان جهانی بهداشت
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 .eعضویت در کمیته ها

 .6عضو کمیته علمی همایش « بیماریهای مزمن  »...رامسر 6911
 .4عضو کمیته مشاور تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .9عضو کمیته داوری جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .3عضو کمیته بهبود روشها
 .4عضو کمیته IT
 .1عضو کمیته تدوین برنامه عملیاتی
 .7عضو کمیته تکریم ارباب رجوع
 .1عضو کمیته اقتصاد سالمت
 .3عضو شورای فرهنگی دانشکده
 .69عضو شورای  edcدانشگاه علوم پزشکی بابل
 .66عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 .64عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .69عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .63عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 .64عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و
سالمت جامعه
 .61عضو کمیته مشورتی دانشکده
 .67عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده
 .61عضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده
 .63عضو کمیته علمی دانشگاهی جشنواره شهید مطهری
 .49عضو کمیته دانشگاهی دانشپژوهی آموزشی
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 .7انتشارات
 .aمقا له های فارسی
 .6نوحی عصمت ،کهن سیمین ،حق دوست علی اکبر ،نظری رقیه .کاربرد دروس پرستاری در
محیط بالینی :دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران .مجله
پرستاری ایران 6911؛43-91:)44(49
 .4ساعت ساز سوسن ،حاجی احمدی محمود  ،بصیرت زهرا ،نظری رقیه ،بهشتی زهرا .مقایسه
تاثیر داروهای آتروپین-پرومتازین و پتدین بر فاز فعال زایمان .مجله دانشگاه علوم پزشکی
بابل6911.؛93-39:)9(3
 .9نظری رقیه  ،بهشتی زهرا ،ارزانی افسانه ،حاجی حسینی فاطمه ،ساعت ساز سوسن ،بیژنی علی.
عوامل استرس زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی آمل .مجله
دانشگاه علوم پزشکی بابل 6911.؛34-49:)4(3
 .3ساعت ساز سوسن ،رضایی رزیتا  ،نظری رقیه ،حاجی حسینی فاطمه ،سیدی اندی سید جلیل
،تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی و عملکرد دبیران در زمینه روش های غربالگری سرطان پستان .
فصل نامه بیماری های پستان ایران 6911؛9(4و....-...:)3
 .4شریف نیا سید حمید ،حق دوست علی اکبر ،قربانی مصطفی ،حاجی حسینی فاطمه ،نظری
رقیه ،حجتی حمید ،ساعت ساز سوسن .بررسی ارتباط کمردرد با عوامل روانی -اجتماعی و
استرس های روانشناختی شغلی در پرستاران بیمارستانهای شهر آمل .فصلنامه دانش و
تندرستی6911 .؛41-93:)3(3
 .1حاجی حسینی فاطمه ،بهشتی زهرا ،نظری رقیه ،رضایی رزیتا ،حاجی احمدی محمود .مقایسه
تاثیر کمپرس گرم مرطوب و ژل موضعی پیروکسیکام بر فلبیت ناشی از کاتیتر وریدهای
محیطی .مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل6913 .؛99-91:)9(3
 .7نظری رقیه ،حاجی احمدی محمود ،ساعت ساز سوسن ،رضایی رزیتا .مشاهده رفتار شستشوی
دست مشاهده شده و خود گزارش شده ارائه دهندگان مراقبت:مطالعه ای بر پایه تئوری رفتار
برنامه ریزی شده .مجله علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی مشهد6913؛97-96:)4(69
 .1حجتی حمید،آخوند زاده گلبهار ،شریف نیا سید حمید ،نظری رقیه،آسایش حمید ،اثر گروه
درمانی شناختی رفتاری بر بهداشت روان بیماران مبتال به اختالل دو قطبی نوع یک .مجله
علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی6913؛.....-....:)9(64
 .3نظری رقیه  ،بیژنی علی ،حاجی حسینی فاطمه ،بهشتی زهرا  ،شریف نیا سید حمید،حجتی
حمید .میزان مرگ و میر و شدت صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در بیماران مراجعه کننده به
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حجتی حمید ،قربانی مصطفی ،نظری رقیه ،شریف نیا حمید ،آخوندزاده گلبهار.

ارتباط تداوم دعا با سالمت معنوی در بیماران تحت همودیالیز .مجله اصول بهداشت روان
6913؛46-463:)4(64
.66

نظری رقیه ،شریف نیا سید حمید .علل افت تحصیلی دانشجویان پرستاری .مجله

دانشگاه علوم پزشکی بابل6913 .؛33-39
.64

نظری رقیه ،خیرخواه فرزان ،دهشیری محمدرضا ،جابری امیر ،بیژنی علی .توانایی

شناختی و سالمت روانشناختی بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه .مجله دانشگاه علوم
پزشکی بابل 6913 .؛19-41 : 4
.69

رضایی رزیتا ،ساعت ساز سوسن ،حاج حسینی فاطمه  ،شریف نیا سید حمید ،نظری

رقیه ،کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان های ژنیکولوژیک قبل وبعد از شیمی در مانی.
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل6939؛71-13:)3(69
.63

رقیه نظری ،فاطمه حاجی حسینی ،منصوره معادی ،معصومه محبوبی .رفتار بهداشتی

کردن دست در بین کارکنان بهداشتی درمانی .مجله سالمت و مراقبت)6(69 .؛43-99 :6939
.64

نظری رقیه ،بابا علی پور موزیرجی فاطمه ،شریف نیا سید حمید ،امینی جمال،

اکبری سمانه .بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی بیماران از خدمات پزشکی – پرستاری و
عمومی در بیمارستان های منتخب آمل.دوماهنامه دانشکده پرستاری مامایی ارومیه 6939؛
611-634:)9(3
.61

نظری رقیه ،حسین علیپور سمانه ،رشیدایی مهرانه ،شریف نیا حمید،موسویان سید

قاسم ،عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیر خواران مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی -درمانی شهری آمل .مجله پرستاری و مامایی تبریز 6939؛94-46:91
.67

شریف نیا سید حمید  ،حق دوست علی اکبر ،نظری رقیه ،رضایی رزیتا ،ساعت ساز

سوسن ،سیدی اندی سید جلیل،وای اچ چان  .تفاوت تظاهرات بالینی سکته ی قلبی در زنان و
مردان .مجله پرستاری مراقبت های ویژه6939؛99-91:)6(3
.61
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 .cپرستاری از بیماران قلبی عروقی

 .11عالقمندی های پژوهشی:
 .aمراقبتهای ویژه
 .bآموزش علوم پزشکی
 .cاورژانس و تروما
. .d
.e
 .64طرح های تحقیقاتی مصوب:
 -1بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید پزشکی و پرستاری در خصوص وجود هماهنگی بین دروس و کاربرد
آن در محیط واقعی کار دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،مجری( پایان نامه کارشناسی ارشد) .،پایان یافته
 -2بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالین دانشجویان پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجری اول،
پایان یافته.
 -3بررسی دانش،نگرش،عملکرد پرستاران در ارتباط با کنترل عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های
دولتی آمل دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجری اول ،پایان یافته.
 -4میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بستری در بیمارستانهای منتخب آمل .دانشگاه علوم پزشکی بابل،
مجری اول ،پایان یافته.
 -5بررسی شدت آسیب ناشی از ضربه در مصومین حواث ترافیکی طی یکسال ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،
مجری اول ،پایان یافته.
 -6بررسی توانایی شناختی و سالمت روانشناختی بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه .دانشگاه علوم پزشکی
بابل ،مجری اول ،پایان یافته.
 -7بررسی رفتار شستشوی دست ارائه دهندگان مراقبت سالمت بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده.
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجری اول ،پایان یافته.

آخرین به روز رسانی6937/7/61 :
 -8بررسی پذیرش پوستی محلول های پایه الکلی پیشنهاد شده از طرف سازمان بهداشت جهانی .دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،مجری اول ،پایان یافته.
 -9بررسی عوامل بازدارنده ی تغذیه کامل نوزاد با شیرمادر در مراجعه کنندگان به درمانگاههای شهری آمل
در سال  6911دانشگاه علوم پزشکی بابل ،راهنمای طرح دانشجویی ،پایان یافته.
 -11بررسی تاثیر ماساژ دست بر اضطراب بیمارانی که بی حسی موضعی دریافت میکنند در بیمارستانهای شهر
آمل در سال  .6911دانشگاه علوم پزشکی بابل ،راهنمای طرح دانشجویی ،پایان یافته.
 -11بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان پرستاری  ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجری اول ،پایان یافته.
 -12تبیین درک دانشجویان پرستاری از مدرس بالین شایسته :یک طرح کیفی ،مجری اول ،پایان یافته.
 -13طراحی و روانسنجی ابزار سنجش شایستگی مدیریتی سرپرستاران بخش مراقبت ویژه ،دانشگاه تربیت
مدرس ،مجری( رساله دکتری) ،پایان یافته
 -14بررسی نشانگر های رفتاری درد در بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
مجری اول ،پایان یافته.
 -15بررسی ارتباط عالیم درد با کاهش سطح هوشیاری در بیماران ترمای مغزی بستری در بخش مراقبت های
ویژه  ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مجری اول ،در حال اجرا
 -16ساخت دستگاه کنترل کننده مداوم بی سیم فشار کاف لوله تراشه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مجری
اول ،پایان یافته.
 -17مقایسه تغییرات فشار کاف لوله تراشه در اندازه گیری های مکرر با و بدون قطع اتصال مانومتر  ،دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ،راهنمای طرح دانشجویی ،در حال اجرا
 -18بررسی تأثیر تغییر پوزیشن سر بیمار بر اندازه فشار کاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی ،دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ،مجری اول ،در حال اجرا
 -19بررسی تأثیر ساکشن داخل تراشه بر فشار کاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،مجری اول ،در حال اجرا
 -21درک دانشجویا ن پرستاری از آموزش به روش همتای برنامه ریزی شده در کارآموزی در عرصه بخش
مراقبت ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مجری اول ،در حال اجرا
 -21امکان سنجی برگزاری دوره آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دیدگاه اعضاء هیت
علمی  ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مجری اول ،در حال اجرا

