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 .2سوابق آموزشی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل
تحصیل

سال ورود

سال فراغت از
تحصیل

کارشناسی

پرستاری

دانشگاه علوم
پزشکی بابل

7311

7313

کارشناسی ارشد

پرستاری
مراقبتهای ویژه
بزرگسال

دانشگاه علوم
پزشکی رشت

7311

7391

دکترا

آموزش پرستاری

دانشگاه علوم
پزشکی شیراز

7390

7391

 .3سوابق اشتغال دانشگاهی( آکادمیک)
مرتبه

دانشگاه محل کار

شروع( ماه و سال)

پایان( ماه و سال)

مربی

دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

7319

7391

مربی

دانشگاه آزاد اسالمی
بابل

7391

7390

مربی

دانشگاه علوم پزشکی
شیراز

7390

7391

 .4کارگاه ها و دوره های آموزشی
ردیف
.7

برگزارکننده

عنوان
کارگاه فناوری اطالعات در

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سال
7313

پرستاری
.0

آنفوالنزای پرندگان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.3

پرستای از بیماران مبتال به CVA

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.4

زیان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.1

کم خونی های شایع استان

مرکز تحقیقات تاالسمی با همکاری

7311

.1

فناوری اطالعات

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2
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.1

سمینار حقوق بیمار و حقوق

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

پرستار
.1

سمینار گزارش نویسی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.9

سمینار آشنایی جامعه پزشکی با

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

مقررات پزشکی قانونی
.71

پیشگیری کم خونی ناشی از فقر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

آهن
.77

پیشگیری از خودکشی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.70

اورژانس های قلبی و پرستاری آن

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.73

تعیین مایع درمانی بر حسب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

استاندارد
.74

تشنج و مراقبت های پرستاری آن

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.71

سمینار دور روزه اورژانس های

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

پرستاری و مامایی
.71

CPCR

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.71

تازه های پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.71

کنترل عفونت های بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.79

روان خوانی قرآن کریم()7

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.01

روخوانی قرآن کریم()0

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.07

سمینار طب اورژانس

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.00

کنفرانس آنفلونزای نوع A

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7311

.03

سمینار دو روزه آشنایی پرستارها

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7319

و ماماها با تازه ها و اورژانس های
مراقبت کودکان و نوزادان
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.04

تازه های تشخیص و درمان در

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

7319

بیماران هموفیلی ،تاالسمی و
دیالیزی
.01

دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارگاه مرور سیستماتیک و

7391

متاآنالیز
.01

مدیریت زخم فشاری

انجمن علمی پرستاران قلب ایران

7391

.01

کارگاه MAXQDA

دانشگاه علوم پزشکی تهران

7391

.01

کنگره بین المللی اخالق در علوم

مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی

7391

فناوری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

.09

مدیریت بحران در مراکز درمانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7391

.31

مهارت های مصاحبه در تحقیقات

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

7391

کیفی
.37

مهارت های تحلیل و آنالیز داده

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

7391

های کیفی
.30

ابزار سازی مقدماتی 7

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7391

 .5افتخارات و جوایز
موسسه اهدا کننده

سال

عنوان
دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()7

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7311

دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()0

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7311

دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()3

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7311

دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()4

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7311

دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()1

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7311

فرمانداری شهرستان آمل

7311

لوح تقدیر به مناسبت روز پرستار
4

آخرین به روزرسانی7391/9/3 :
دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()1

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7311

دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()1

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7311

دریافت تشویق کتبی در امر نظام گزارش
دهی بیماری ها

مدیر شبکه بهداشت آمل

7311

دریافت تشویق کتبی جهت آموزش و
ارتقاء علمی پرستاران

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7319

دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()1

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7319

لوح تقدیر جهت کسب رتبه اول در مقطع
کارشناسی ارشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

7391

لوح تقدیر جهت کسب رتبه اول در مقطع
کارشناسی ارشد

معاونت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن

7391

لوح تقدیر جهت سخنران برتر در همایش
کشوری مراقبت و سالمت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی گیالن

7391

لوح تقدیر جهت کسب رتبه پرستار نمونه

سرپرستار بخش آی سی یو بیمارستان امام
رضا(ع)

7391

دریافت تشویق کتبی جهت مراقبت و
درمان صحیح بیماران()9

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7391

اخذ رتبه استعداد درخشان در مقطع
کارشناسی ارشد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

7390

دریا فت تشویق کتبی جهت همکاری در
اجرای برنامه های آموزشی

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7397

تقدیرنامه جهت همکاری در اعتالی
فرهنگ اعتبار بخش و حاکمیت بالینی

ریاست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل

7390

لوح تقدیر جهت کسب رتبه پرستار نمونه
آمل

فرمانداری شهرستان آمل

7394
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 .iپرستار بخش اطفال بیمارستان امام رضا از سال  7313تا 7314
. .iiپرستار بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا از سال  7314تا 7390
. .iii
. .iv
.v
 .cبعنوان مرورگر مجالت:
. .7
. .0
. .3
 .iiمجالت خارجی:
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. .3
 .dعضویت در سازمانها و انجمن ها
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. .ii
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 .eعضویت در کمیته ها

 .7انتشارات
 .aمقا له های فارسی
 سمیه موسی زاده ،طاهره خالقدوست محمدی ،فریده هاساواری ،احسان کاظم نژاد لیلی .میزان بروز آسپیراسیون تنفسی در
روش تغذیه ی لوله ای بلوس متناوب در بیماران بستری در بخشهای آی سی یو و تروما .مجله پرستاری و مامایی جامع نگر.
7391؛.41 -41:)11(07
 مریم دهقانی  ،حمیده حکیمی ،سمیه موسی زاده  ،ژاله زینالی  ،صدیقه صمیمیان .بررسی ارتباط بین اضطراب قبل از
اقدامات مراقبتی و درد پس از آن در بیماران مبتال به سوختگی .مجله پرستاری و مامایی جامع نگر7393.،؛-31:)14(04
.31
 سمیه موسی زاده ،مرضیه مومن نسب ،طیبه بختیاری  ،محمود رئیسی .گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری
و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی .نشریه آموزش پرستاری7391 ،؛.01-01:)4(1

6

7391/9/3 :آخرین به روزرسانی
 بررسی عوامل مرتبط، زهرا شفیع پور. صدیقه صمیمیان،  ژاله زینالی،  سمیه موسی زاده، حمیده حکیمی، مریم دهقانی



 مجله علمی. سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی والیت شهر رشت1-7 با سوختگی در کودکان
.7-71 :)3(71؛7391 ،پژوهان
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.0

سمیه موسی زاده ،مریم دهقانی ،ژاله زینالی ،حمیده حکیمی ،فاطمه رضایی ،مهدی پوراسکندر.

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی -درمانی وابسته به دانشگاه علوم پرشکی
مازندران در سال  .7397دومین همایش کشوری ایمنی بیمار .ارومیه.7397 .
.3

مریم دهقانی ،حمیده حکیمی ،زهرا معینی ،نعیمه نیازی ،سمیه موسی زاده ،ژاله زینالی ،فاطمه

خرسندی .بررسی اهمیت ابعاد سبم زندگی ارتقاء دهنده سالمت در پیشگیری از سرطان در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی همدان .کنگره بین المللی ارتقاء سالمت زنان .ارومیه .7390 .
.4

سمیه موسی زاده ،حمیده حکیمی ،مریم دهقانی ،ژاله زینالی ،صدیقه صمیمیان .بررسی دیدگاه

پرستار ان بخش مراقبت ویژه در مورد اتانازی .دومین کنگره اخالق پرستاری .تهران.7393 .
.1

سمیه موسی زاده ،مرضیه مومن نسب ،حمیده حکیمی ،فاطمه محمدی .گرایش به تفکر انتقادی

در دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی .کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران .تهران
.7394
.1

سمیه موسی زاده ،فهیمه السادات حسینی ،سمانه باقریان .اثر بخشی آموزش الکترونیکی

دریادگیری :یک مقاله مروری .کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران .تهران .7394
.1

فهیمه السادات حسینی ،رحیم ربیعی ،سمیه موسی زاده ،سمانه باقریان ،فاطمه محمدی .مراقبت

خانواده محور در حرف مراقبت سالمت :.یک مطالعه مروری .سمینار سراسری مراقبت خانواده محور .شیراز
.7394.
.1

فاطمه محمدی  ،فهیمه السادات حسینی ،سمیه موسی زاده ،سمانه باقریان .اهمیت مراقبت

خانواده محورد در کودکان در بخش اطفال .سمینار سراسری مراقبت خانواده محور .شیراز .7394.
.9

سمیه موسی زاده ،شهرزاد یکتاطلب ،حمیده حکیمی ،فهیمه السادات حسینی .چالش های آموزش

پرستاری جامعه نگر در ایران .کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران .تهران .7394
.71

فهیمه السادات حسینی ،مرضیه مومن نسب ،سمیه موسی زاد ،فاطمه محمدی ،سمانه باقریان.

ارزیابی و نقد دوره آموزشی دکترا پرستاری در ایران بر حسب الگو سیپ .واکاوی آموزش پرستاری در ایران.
تهران .7394
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.77

فهیمه السادات حسینی ،مهناز رخشان ،سمانه باقریان ،فاطمه محمدی ،سمیه موسی زاده .چالش

ها  .راهکارهای برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری .واکاوی آموزش پرستاری در ایران .تهران .7394
.70

فهیمه السادات حسینی ،رحیم ربیعی ،سمانه باقریان ،فاطمه محمدی ،سمیه موسی زاده .خانواده

درمانی به عنوان رویکردی بنیادی در مراقبت سالمت :یک مطالعه مروری .سمینار سراسری مراقبت خانواده
محور .شیراز .7394.
.73

سمیه موسی زاده ،حمیده حکیمی ،مریم دهقانی .نگرش بیماران بخش های مراقبت ویژه نسبت

به حفظ حریم خصوصی آنان طی انجام مراقبت های پرستاری.هفتمین سمینار سرارسری پرستار ،ماما و
پژوهش .گلستان . 7391 .
.74

حمیده حکیمی ،زهرا عابدینی ،صفورا دری ،سمیه موسی زاده .مقایسه برنامه آموزش کارشناسی

ارشد پرستاری کودکان ایران و نوادا در آمریکا .دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری :فرصتها و تهدیدها.
تهران 7391.
.71

سمیه موسی زاده ،شهرزاد یکتاطلب ،مرضیه مومن نسب ،سرور پرویزی .تبیین مفهوم اخالق حرفه

ای در مراقبت پرستاری :تحلیل محتوا قراردادی .کنگره بین المللی اخالق در علوم فناوری .تهران.7391 .
.71

مریم دهقانی ،مینو میترا چهرزاد ،حمیده حکیمی ،سمیه موسی زاده ،ژاله زینالی .نقش همساالن

و اینترنت در نارضایتی از تصویر ذهنی از بدن و گرایش به کاهش وزن در دختران نوجوان دبیرستانهای
شهر رشت .اولین کنگره ملی ارتقاء سالمت کودکان .ساری.7391.
17. Somayeh mousazadeh, 3rd word congress of education science. Turkey. 2011.
18. Hamideh Hakimi, Tahereh Khaleghdost, Maryam Dehghani, Zhaleh Zeinali, Somayeh
Mousazadeh, Maryam Ashouri,The Association Between Pain And Anxiety In The
Patients Suffering From Burn Injuries At The Time Of Dressing Change. 3 rd
International Congress of Psychometric Medicine. Esfahan. 2011.
19. Somayeh Mosazadeh, Maryam Dehghani ,Behzad Zamani, Zhaleh Zeinali, Hamideh
Hakimi Investigating Prevalence Of Burnout Syndrome In Women Nurses Employed
In Amol’ Hospitals In 1390. The First International Congress of Woman Health. Shiraz.
2012.
20. Hamideh hakimi, Maryam dehghani, somayeh mousazadeh, zhaleh zeinali. Related
factor to burn of 1-6 years old children. The second international Tehran burn congress.
Tehran. 2013.
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21. Maryam Dehghani, Minoo Mitra Chehrzad, Masome Ghafari, Hamideh Hakimi,
Somayeh Mousazadeh, Zhaleh Zeinali, Rodabeh Soleymani, Madineh Ghasemnezhad.
6th International Congress Child and Adolescence Psychiatry. Tabriz. 2013.
22. Somayeh Mousazadeh, Mahnaz Rakhshan.Dignified Death. International Congress of
Nursing and Professionalism in Iran and Other World. Urmia. 2017.
23. Somayeh Mousazadeh, Hamideh Hakimi .Examining The Relationship between Stress
and Social Support in Women Suffering from Breast Cancer. The 6th International
Congress of Woman Health. Shiraz. 2017.
24. Somayeh Mousazadeh, Shahrzad Yektatalab, Marzieh Momennasab, Soroor Parvizey.
Challenges of Professional Identity in Nurses. Using Conventional Content Analysis.
International Congress of Nursing and Professionalism in Iran and Other World. Urmia.
2017.
25. Somayeh Mousazadeh, Hamideh Hakimi, Taherah Khaleghdoost, Sedigheh
Samimayan. Study the chance of respiratory aspiration in intermittent bolus tube feeding
in ICU and Trauma ward patients. 49th international congress on nursing care plane and
health. Italy. 2018.
26. Somayeh Mousazadeh, Shahrzad Yektatalab, Marzieh Momennasab, Soroor
Parvizey .Barriers to positive professional identity in Nurses. 49th international congress on
nursing care plane and health. Italy. 2018.
27. Hamideh Hakimi, Somayeh Mousazadeh, Sedigheh Samimiyan and Tahereh
Khaleghdoost. The effect of body position of the patient on measuring intra-abdominal
pressure among the patients admitted in ICU. 49th international congress on nursing care
plane and health. Italy. 2018.

 تجارب و سوابق تدریس.9
سال

مکان

فراگیران

نام درس

بیمارستان امام
 بخش.رضا(ع) آمل
آی سی یو

دانشجویان
کارشناسی
پرستاری دانشکده
پرستاری آمل

پرستاری مراقبت
ویژه

7391-7397

بیمارستان امام
 بخش.رضا(ع) آمل
نرولوژی

دانشجویان
کارشناسی
پرستاری دانشکده
پرستاری آمل

پرستاری بیماری
)4( جراحی-داخلی

7397

بیمارستان امام
)رضا(ع

7319 -7391

کارشناسان پرستاری

11

نحوه کار با دستگاه
ونتیالتور
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کارشناسان
پرستاری

بیمارستان امام
رضا(ع)

7397

دوره آموزشی مانا
پرستاری مراقبت
ویژه

دانشجویان
کارشناسی
پرستاری دانشگاه
آزاد بابل

بیمارستان امام
رضا(ع) آمل .بخش
آی سی یو

7391-7390

پرستاری مراقبتهای
ویژه و پرستاری
بیماری های داخلی-
جراحی

دانشجویان
کارشناسی
پرستاری دانشگاه
علوم پرشکی شیراز

بخش های داخلی،
نفرولوژی و آی سی
یو

7390-7391

داروشناسی

دانشجویان
کارشناسی
پرستاری دانشکده
پرستاری آمل

بیمارستان امام
رضا(ع)

7391

 .11عالقمندی های تدریس:
 .aپرستاری مراقبت ویژه بزرگسال(.)ICU
 .bپرستاری بزرگسال
 .cاصول و فنون پرستاری
 .dروش تحقیق

 .11عالقمندی های پژوهشی:
 .aمراقبت ویژه
 .bاخالق
 .cمداخالت تجربی بالینی
 .dپژوهش های کیفی

 .70طرح های تحقیقاتی مصوب:
 .aمقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیهی لولهای بلوس متناوب و قطرهای متناوب کیسهای در
بیماران بستری بخشهای آیسییو و تروما مراکز آموزشی -درمانی منتخب شهر رشت در سال .7319
دانشگاه علوم پزشکی گیالن( ،پایان یافته)
 .bگرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی .دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
به شماره ( .7391 .9719پایان یافته)
 .cارتقاء رضایت شغلی در پرستاران بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا(ع) شهر آمل :یک مطالعه اقدام پژوهی
به شماره ( .7391 .77111پایان یافته).
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 .dتاثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری .دانشگاه علوم پزشکی شیراز .به
شماره ( . 7391 .9711در حال اجرا).
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