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  سوابق تحصيلي

    تحصيالت عاليه) الف

 رشته تحصيلي
گرايش رشته 

 تحصيلي
 درجه علمي

دانشگاه محل 

 تحصيل
 كشور محل تحصيل شهر محل تحصيل

تاريخ فراغت از 

 تحصيل

 كارشناسي    پرستاري 
دانشگاه علوم پزشكي 

 ايران 
 1377 ايران  تهران 

 كارشناسي ارشد بهداشت جامعه پرستاري 
دانشگاه علوم 

 بهزيستي و توانبخشي 
 1383 ايران  تهران 

              
   

  پايان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل) ب

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي عنوان پايان نامه

 6در  تاثير برنامه ترخيص بر وضعيت جسمي مادر و نوزاد

 هفته اول پس از تولد 
 كارشناسي ارشد 

دكتر  - خانم دكتر ساجدي–سركار خانم زهرا كاشاني نيا 

 انوشيروان كاظم نژاد

   

  ايموقعيت هاي شغلي و حرفه

  سابقه ارائه خدمات آموزشي) الف

موسسه محل 

 تدريس
 تعداد دانشجويان عنوان درس نوع درس نوع فعاليت مقطع تحصيلي

كل ساعات 

 يس شدهتدر
 نيمسال سال تدريس

دانشگاه آزاد 

 اسالمي قم 
 تئوري  تدريس  كارشناسي 

اصول مديريت 

 خدمات پرستاري
 اول  83-1382 34  

دانشگاه آزاد 

 اسالمي قم 
 عملي تدريس  كارشناسي 

كارآموزي  

مديريت خدمات 

 پرستاري

 اول  83-1382 306  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي   تدريس   كارشناسي 

موزي ]كار

بهداشت جامعه 

  3و2

 دوم  83-1382 136  



دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 3جامعه
 دوم  83-1382 17  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 1جامعه
 اول  84-1383 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  اسي كارشن

پرستاري بهداشت 

 2جامعه
 اول  84-1383 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي 

بهداشت جامعه 

 3و2

 اول  84-1383 367  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي اصول و 

 فنون پرستاري 
 دوم  84-1383 136  

لوم دانشگاه ع

 پزشكي قم 
 دوم  1383-84 34   تغذيه درماني  تئوري تدريس  كارشناسي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 3جامعه
 دوم  84-1383 17  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

تاريخ و تحوالت 

 پرستاري 
 دوم  84-1383 34  

وم دانشگاه عل

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي پرستاري 

 بهداشت جامعه
 اول 85-1384 306  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت  

 1جامعه
 اول 85-1384 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت  

 2جامعه
 لاو 85-1384 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي پرستاري 

 بهداشت جامعه
 دوم 85-1384 306  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 3جامعه
 دوم 85-1384 17  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي در عرصه  

بهداشت پرستاري 

 جامعه
 دوم 86-1385 306  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 3جامعه
 دوم 86-1385 17  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي پرستاري 

 بهداشت جامعه
 اول 87-1386 204  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 ريتئو تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 1جامعه
 اول  87-1386 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 2جامعه
 اول 87-1386 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي در عرصه  

پرستاري بهداشت 

 جامعه
 دوم 87-1386 306  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت   

 3جامعه
 دوم 87-1386 17  



دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي در عرصه  

پرستاري بهداشت 

 جامعه
 اول 88-1387 255  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 1جامعه
 اول 88-1387 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 2جامعه
 اول 88-1387 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 3جامعه
 دوم 88-1387 17  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي در عرصه  

پرستاري بهداشت 

 جامعه
 دوم 88-1387 306  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 1جامعه
 اول 89-1388 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 2جامعه
 اول 89-1388 34  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي پرستاري 

 هداشت جامعهب
 اول 89-1388 255  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 تئوري تدريس  كارشناسي 

پرستاري بهداشت 

 3جامعه
 دوم 89-1388 17  

دانشگاه علوم 

 پزشكي قم 
 عملي  تدريس  كارشناسي 

كارآموزي در عرصه  

پرستاري بهداشت 

 جامعه
 دوم 89-1388 306  

   

   

  پروژه هاي تحقيقاتي تصويب شده) ب

 عنوان طرح

نوع 

فعاليت 

 در طرح

 طول مدت طرح وضعيت فعلي طرح موسسه محل پژوهش ساعات فعاليت در طرح

شيوع افسردگي پس از زايمان و تعيين 

عوامل مرتبط باآن در زنان مراجعه 

كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر قم    

 سال 2 پايان يافته  دانشگاه علوم پزشكي قم    مجري 

سالمت معنوي و فعاليت مذهبي بر  تاثير

 كيفيت خواب زنان مبتال به سرطان سينه 
 سال  1 در حال اجرا  دانشگاه علوم پزشكي قم    مجري 

بررسي كيفيت ارائه خدمات در 

 مراكز بهداشتي در ماني استان قم    

همكار 

 اصلي 
  

سازمان مديريت و 

برنامه ريزي استان 

  قم 

  

 سال 2 پايان يافته 

روش آموزش به  2مقايسه اثر بخشي 

و بوكلت بر ارتقا آگاهي  CDكمك 

پزشكان عمومي در مورد بيماريهاي 

 مشمول گزارش دهي 

  

 سال  1 پايان يافته   دانشگاه علوم پزشكي قم    مجري 

   در حال اجرا  دانشگاه علوم پزشكي قم    همكار  ارتباط بين نمايه توده بدني با اختالل عملكرد 



جنسي زنان در مراجعين به مراكز بهداشتي 

 درماني قم 

  
  

تعيين ارتباط عوامل رفتاري و شناختي با شدت 

درد مزمن در بيماران مراجعه كننده به مراكز 

 بهداشتي درماني و مطب پزشكان در قم 

  

   در حال اجرا  دانشگاه علوم پزشكي قم    همكار  

معنوي  ارتباط دعا با سالمت روان و سالمت

 در سالمندان 
   در حال اجرا  دانشگاه علوم پزشكي قم    همكار 

   

  پايان نامه هاي سرپرستي شده يا طرح هاي پژوهشي نظارت شده و مشاوره شده) ج

 تاريخ دفاع از پايان نامه سمت در پايان نامه محل انجام پايان نامه دوره تحصيلي ارائه پايان نامه عنوان پايان نامه

پژوهشي بررسي موانع طرح 

آموزش به بيمار از ديدگاه 

پرستاران وارائه الگوي تسهيل 

كننده آن در بيمارستانهاي 

  1386آموزشي در سال 

 1386 ناظر طرح تحقيقاتي  دانشگاه علوم پزشكي قم   

داوري پروپوزال شوراي 

 پژوهشي دانشكده پرستاري 

  

 1388 داور دانشگاه علوم پزشكي قم  

روپوزال شوراي طب داوري پ

 ودين
 1388 داور دانشگاه علوم پزشكي قم  

   

  )مرتبط با آموزش و تحقيقات( سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي )  ه

  سمت

   

  

 مكان فعاليت نوع وظايف محوله

نام، رتبه علمي و 

رشته تحصيلي 

 مسئول مافوق

 تا تاريخ از تاريخ

معاوت دانشكده پرستاري 

 ومامايي 
 شكده پرستاري ومامايي دان  

تهمينه دادخواه تهراني 

،رئيس دانشكده پرستاري 

ومامايي كارشناس ارشد 

 مامايي

 تا حال حاضر  2/3/89

كارشناس روابط 

 دانشگاهي و اموربين الملل 
  

اداره پژوهش دانشگاه 

 علوم پزشكي قم 

شمسي دارابي ، سرپرست 

اداره پژوهش دانشگاه 

 علوم پزشكي قم 

 تا حال حاضر 20/12/88

مسئول اساتيد مشاور 

دانشكده پرستاري دانشگاه 

 علوم پزشكي قم 
 دانشكده پرستاري   

تهمينه دادخواه تهراني 

،رئيس دانشكده پرستاري 

ومامايي كارشناس ارشد 

 مامايي

 تا حال حاضر  22/6/88

 معاون مدير گروه پرستاري 

همكاري با مدير گروه در 

جهت رفع مشكالت 

انشجويان آموزشي د

 وارتقاي كيفيت آموزشي 

 دانشكده پرستاري ومامايي 

تهمينه دادخواه تهراني ، 

رئيس دانشكده پرستاري 

ومامايي كارشناس ارشد 

 مامايي 

 تا حال حاضر  17/5/1388

 دانشكده پرستاري ومامايي رهنمايي دانشجويان  استاد راهنما 
معصومه صيدي ، 

كارشناس ارشد پرستاري  
 تا حال حاضر  13/4/1386



دادخواه تهراني ، و تهمينه 

 كارشناس ارشد مامايي

 كارشناس آموزش 
سرپرستي امور آموزشي 

 دانشجويان 

–بيمارستان نكويي 

 هدايتي قم 

دكتر مرتضي آقاحسني ، 

پزشك عمومي ، مدير 

 بيمارستان 
1382 1383 

   

  )تحقيقاتغير مرتبط با آموزش و ( سابقه فعاليتها و پست هاي اجرايي ) و

 تا تاريخ از تاريخ مافوق مكان فعاليت وظيفه عنوان سمت

مسئول واحد درآمد و بيمه 

 گري 

سرپرستي واحد درآمد 

 وبيمه گري 
 1382 1380 دكتر مرتضي آقاحسني  بيمارستان نكويي 

   

  عضويت در كميته ها و شوراها) ز

 تا تاريخ از تاريخ ازمان مربوطهمكان يا س نوع همكاري با كميته يا شورا نام كميته يا شورا

ــي   ــوراي پژوهشــ ــو شــ عضــ

 دانشكده پرستاري و مامايي قم

18/11/1385 دانشكده پرستاري و مامائي قم شركت در جلسات شورا اضر تا حال ح   

ــي    ــوراي آموزشــ ــو شــ عضــ

 دانشكده پرستاري و مامايي قم

18/11/1385 دانشكده پرستاري و مامائي قم شركت در جلسات شورا ال حاضرتاح   

عضو كميته اجرايي مراسم 

 بزرگداشت هفته پژوهش

شركت در جلسات و انجام 

 امور محوله

 ستاد دانشگاه
89و  87سالهاي   

  

عضو كميته برگزاري آزمون 

مصاحبه  تخصصي  استخدامي 

بيمارستان حضرت معصومه 

)ص(  

 دانشكده پرستاري و مامايي  مصاحبه تخصصي 

1/5/1387  

2/5/1387  

   

  )بدون ارائه مقاله( نراني در هم انديشي، بازآموزي و غيره سخ) ي

 تاريخ سخنراني محل برگزاري عنوان هم انديشي، بازآموزي و غيره عنوان سخنراني

سمينار آموزشي بهداشت مادر و  اصول مشاوره تنظيم خانواده  

كودك با موضوع مشاوره تنظيم 

 خانواده

 10/9/1387 دانشگاه علوم پزشكي قم 

 صول مشاوره تنظيم خانواده  ا
كارگاه آموزش بهداشت مادر 

 )تنظيم خانواده (ونوزاد 
 1/8/1387 دانشگاه علوم پزشكي قم

   

  همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي) ف

 تا تاريخ از تاريخ نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

     مقاله  داوري قم   –ايران  مجله دانشگاه علوم پزشكي قم 

   

  سوابق توسعه فردي 

  )آموزشي، پژوهشي و اجرايي( شركت در دوره هاي مختلف 

   

 تاريخ برگزاري مدت محل برگزاري دوره) سطح(نوع نام دوره

 6/1382/ 28و27 روز2 دانشگاه آزاد اسالمي قم  كارگاه شيوه هاي هماهنگ سازي آموزش نظري 



و باليني جهت ارتقا كيفيت آموزش دانشجويان 

 پرستاري

 24/2/1383 ساعت 10 دانشگاه علوم پزشكي قم   كارگاه فرايند تدريس ياددهي و يادگيري

 27/4/1384الي 26/4/1384 ساعت 18 دانشگاه علوم پزشكي قم   كارگاه مقاله نويسي

Reference managing 24/9/1384 ساعت4 دانشگاه علوم پزشكي قم   كارگاه 

 11/12/1384 ساعت10 دانشگاه علوم پزشكي قم   كارگاه آموزش بر بالين بيمار

كارگاه تحليل داده هاي پژوهش هاي كيفي به 

 روش كمي

 دانشگاه علوم پزشكي قم  
 4/1385/ 15و14 ساعت 8

SPSS 27/4/1385الي 24/4/85 ساعت 20 دانشگاه علوم پزشكي قم   كارگاه 

EBM  كارگاه رفتهمقدماتي و پيش   11/1385/ 19و 18 روز 2 دانشگاه علوم پزشكي قم 

 1386/ 3/  3و  2 روز2 دانشگاه علوم پزشكي قم مقدماتي كارگاه نياز سنجي آموزشي

 9/1386/ 8و  7 روز 2 دانشگاه علوم پزشكي قم مقدماتي و پيشرفته كارگاه مشاوره و راهنمايي دانشجويي

2و  1سطح  كارگاه مقاله نويسي ه علوم پزشكي قمدانشگا   21/9/1386و20 روز 2 

 كارگاه چگونه مقاله را داوري كنيم

  
 روز 1 دانشگاه علوم پزشكي قم  

16/11/1386  

  
 كارگاه متدولوژي پژوهش

  
 روز1 دانشگاه علوم پزشكي قم  

24/11/1386  

  
 كارگاه ارزيابي دروني

  
 روز 1 دانشگاه علوم پزشكي قم  

9/3/1387  

  

2و1سطح  تجوي منابع الكترونيككارگاه جس  روز 2 دانشگاه علوم پزشكي قم 
25/7/1387و24  

  
 كارگاه ده گام پژوهش

  
1سطح   روز 3 دانشگاه علوم پزشكي قم 

13-11/8/1387  

  
 كارگاه روش تحقيق

  
 روز 2 دانشگاه علوم پزشكي قم مقدماتي و متوسطه

23/8/1387و22  

  
2و  1سطح  كارگاه مقاله نويسي 9/1387/ 21و  20 روز 2 نشگاه علوم پزشكي قمدا   

 كارگاه روش تحقيق

  
 10/1387/ 8و 7 روز 2 دانشگاه علوم پزشكي قم پيشرفته

 22/10/1387و21 روز 2 دانشگاه علوم پزشكي قم 1سطح  كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتال

 3/11/1387 روز 1 دانشگاه علوم پزشكي قم   كارگاه طرح درس

رگاه خالقيت و نوآوريكا    27/1/1388و 26 روز 2 دانشگاه علوم پزشكي قم   

 كارگاه برنامه ريزي آموزشي

  

روز4 دانشگاه علوم پزشكي قم    
1388 

 28/8/88 روز 1 دانشگاه علوم پزشكي قم   كارگاه گزارش مبتني بر شواهد

 log bookكارگاه 

  

 دانشگاه علوم پزشكي قم  
 4/9/88 روز1

ه اصول و مباني مديريتكارگا  

  

 دانشگاه علوم پزشكي قم  
 19/9/88 روز1

 كارگاه مهارتهاي ارتباطي پزشك و بيمار

  

 دانشگاه علوم پزشكي قم  
 2/10/88 روز1
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