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 7/01/0314به روز شده:                                                 vc   رزومه

 ایرانی : ملیت           14/11/1441 : تولد تاریخ         اکبری معصومه  :خانوادگی نام و نام

 .1494 ازسال  علمی هیأت استادیار: سازمانی پست

 :خدمت ی سابقه

 (1431-1431تبریز)  دربیمارستان شهید محالتیپرستارشیفت درگردش شاغل  -0

    ( 1411-1414)ارومیه طالقانی ..ا آیت پورو قلی شهید بیمارستان در شاغل پرستاری کارشناس -2

 (1414-1411 (پراتیک اتاق مسئول ارومیه, اسالمی آزاد دانشگاه در شاغل آموزشی کارشناس -4

 سال دهعضوهیأت علمی دردانشگاه آزاداسالمی ارومیه  -4

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم -1

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

ام مقایسه نظرات بیمه شدگان تامین اجتمایی با بیماران غیر بیمه تامین اجتمایی بستری در مورد خدمات ارائه شده به آنان در بیمارستان ام

 .1411 شهر ارومیه رضا)ع(

 :)PhD) دکتراعنوان پایان نامه 

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF DISCHARGE TRAINING AND COUNSELING ON 

QUALITY OF LIFE AND POST DISCHARGE PROBLEMS IN PATIENTS UNDERGOING 

CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY  

 13الی  9,1(در جلسه دفاع در دانشکده پرستاری حاجت تپه ترکیه ساعت 1494تیر 14) 2114جوالی  4این پایان نامه دوره دکترا در تاریخ 

 با نظر هیات ژوری دفاع و مورد تایید قرار گرفت.بعد از ظهر 

  :ها دانشگاه در تدریس

 تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه به عنوان هیات علمی 

 )سه ترم( در دانشکده پیرا پزشکی ارومیه سالرشته اتاق عمل و بیهوشی کارآموزی و کارورزی تدریس 
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  :تحصیلی مدرک

 پرستاری لیسانس

 جراحی و داخلی پرستاری آموزش ارشد کارشناس

 با گرایش جراحی                                                      رشته پرستاری PhD دکترا

preoperative-operative-post operative)با تاکید بر مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه دردانشگاه حاجت تپه آنکارا ) 

  .فارغ التحصیل شدم1494تحصیل ودر تیر ماه  )ترکیه(

 :هفته نامه  در شده چاپ مقاالت

 آفرینش ی نامه هفته             3/4/1413                                         تراخم -1

    آفرینش ی نامه هفته            11/12/1411                    صادرات حل راه عسل -2

    آفرینش ی نامه هفته            21/1/1413                             راجعه های درد -4

    آفرینش ی نامه هفته           21/12/1413                                  بستر زخم -4

    آفرینش ی نامه هفته            1/4/1411                            نصیحت پاره چند -1

    آفرینش ی نامه هفته                 14/1/1411                      امام از ای خاطره -3

 آفرینش ی نامه هفته           22/4/1411                  نیست کشی بهره برای زن -1

 آفرینش ی نامه هفته           24/3/1411        سال 11 از پس استاد یک از تقدیر - 1

 آفرینش ی نامه هفته 11/12/1411است متعادل و سالم روانی نظر از که فردی مشخصات - 9

 کتاب های ترجمه شده:

 , با مجوز از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1994سال Souzan Moreنوشته  Emergency Nursingترجمه کتاب  -1

 .1993سال WHOنوشته  Management    Nursingترجمه کتاب    -2



3 
 

 Emergency Nursingزیر نظر      Howard Patricia Kunzنوشته  Emergency nursingکتاب در دست ترجمه  -4

Association.با مجوز از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. 

 این کتابها را به زبان انگلیسی نوشته ام  کتابهای در دست چاپ:

My Heart, Is My Life                                  

Discharge Training Booklet 

1: (An Educational Booklet for Patient and Families before ABG Surgery) 

 

My Heart, Is My Life                                  

Discharge Training Booklet 

2: (An Educational Booklet for Patient and Families after CABG Surgery) 

 

 دروس تدریس کرده ام:

 تئوریترم(,11سال(,دروس داخلی و جراحی تئوری وبالینی)ده سال(,اصول وروش آموزش به بیمار)اصول وفنون پرستاری تئوری و عملی)پنج 

ICU(مدیریت هشت,)کارآموزی اتاق زایمان)یک ترم(,تنظیم خانواده)یک ترم(,کارآموزی بالینی بهداشت جامعه)دو ترم(. دو)پرستاری ترم

, ترم( 9کارآموزی بالینی در عرصه اتاق عمل) ,ترم( 3و دیالیز ) ICU,CCU های در بخش کارآموزی بالینی ترم(,فوریتهای پرستاری)دو ترم(,

 .و پرستاریکار آموزی در عرصه یک و د

دانشجویان رشته کار شناسی بیهوشی)دو ترم( و کارآموزی اصول و فنون پرستاری دانشجویان و اورژانس  ICUبخشهای کار آموزی در عرصه 

 دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.رشته اتاق عمل )یک ترم( 

 : در مجالتشده چاپ  پژوهش های تحقیقاتی

بررسی عوامل مرتبط با آگاهی و عملکرد بیماران مبتال به سکته حاد قلبی در مواجه با عالئم بالینی منجر به بستری آنها در بیمارستان  -1

 .(طرح پژوهشی)دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(پرستاری و مامایی )چاپ در مجله های شهر ارومیه

ه بیمارستان امام رضا )ع( و مقایسه ی آن با استانداردهای جهانی)چاپ درمجل ICUبررسی میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش -2

 (.طرح پژوهشی)(پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 بیمارستان در آنان به شده ارائه خدمات مورد در اجتماعی مین تأ غیر بیماران با اجتماعی مین تأ شده بیمه بیماران نظرات ی مقایسه - 4

 .(ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده ی نامه فصل درچاپ  (ارومیه شهر رضا )ع( امام
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4-Akbari, Masoumeh; Senol Celik, Sevilay. The Effects of Discharge Training and Counseling on Post 

Discharge   Problems in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Iranian Journal of 

Nursing & Midwifery Research (IJNMR). July-August 2015 | Vol. 20 | Issue 4. 

:در حال بررسی برای چاپ  

 : یک مطالعه کیفی. تجارب پرستاران از سندرم پیش از قاعدگیمحمدرضایی,ژیال. ;خدادادی,اسماعیل ;نادری,ژاله ;مه اکبری,معصو  -1

یک مطالعه کیفی برتجربه پرستاران ازمشکالت خانوادگی ناشی از  محمدرضایی,ژیال.;خدادادی,اسماعیل ;نادری,ژاله  ;مهاکبری,معصو  -3

 . قاعدگیم پیش از وسندر

 :به اتمام رسیدهپژوهشی  هایطرح  

 در آنها یبستر به منجر ینیبال عالئم با مواجه در یقلب حاد سکته به مبتال مارانیب عملکرد و یآگاه با مرتبط عوامل یبررس -1

 (.هیاروم یپزشک علوم دانشگاه ییماما و یپرستار مجله در چاپ)هیاروم شهر یها مارستانیب

 چاپ)یجهان یاستانداردها با آن ی سهیمقا و( ع) رضا امام مارستانیب ICUبخش در یمارستانیب یها عفونت وعیش زانیم یبررس -2

 (.هیاروم یپزشک علوم دانشگاه یپزشک درمجله

 ( یک پژوهش کیفیآن )ومشکالت خانوادگی ناشی از سندرم پیش از قاعدگی عالئمتجارب پرستاران از      -4

 )داخلی(:المللی بین و ملی های کنفرانس در شده ارائه مقاالت

 مجری                 شده ارائه مقاالت عنوان ردیف

بررسی مقایسه ای نظرات بیماران در خصوص خدمات پرستاری ارائه  1

 )نویسنده مسئول( 1411شده به آنها

 و پرستاری جایگاه و نقش  سراسری همایش

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم ماما دانشگاه

 1411کرمان درمانی و

بررسی میزان ارتباط پرستار با بیمار و عوامل موثر و موانع ایجاد  2

 )همکار(ارتباط آنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 1412نشاه کرما درمانی

عمل مراکز بررسی مقایسه ای عوامل آسیب زای محیطی در اتاق های  4

 )نویسنده مسئول(. آموزشی و درمانی....

 

 در پرستاری های مراقبت سراسری همایش

 خدمات و پزشکی علوم جراحی دانشگاه

 1412 نشاه کرما درمانی و بهداشتی

بررسی شیوه زندگی سیصد نفر از شهروندان سالمند طبقه متوسط شهر  4

 )همکار(1411ارومیه در سال 

و سالمت ,  همایش کشوری سالمندی

 1411بابل

بررسی تاثیر مذهب بر کاهش مشکالت روانی دانشجویان دختر  1

 )نویسنده مسئول(. ...دانشگاه آزاداسالمی ارومیه پرستاری و مامایی 

 زن،دانش،سالمت دانشگاه ای منطقه همایش

 1413رشت واحد اسالمی آزاد

  ی کنگره شانزدهمینزن شاغل (بررسی میزان مشارکت پرستاران مقاله برتر کسب جایزه) 3
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در تامین هزینه های زندگی و همکاری همسر آنها در اداره امور منزل 

)نویسنده همراه با احادیث و روایات مرتبط با استقالل حقوق زنان

 مسئول(.

 پاسداران شناسی سپاه فاطمه علمی سراسری

 1413 ارومیه شهرستان

 (مقاله برتر)

دانشجویان پرستاری و تاثیر آن بررضایت مقایسه ایفای نقش های  1

 )نویسنده مسئول( خانم های باردار مراجعه کننده به...

محور  جو مدد مراقبت ای منطقه همایش

 1411مهاباد اسالمی آزاد دانشگاه

 بررسی میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش های  1

ICU راهکار مناسب بر بیمارستان امام رضا)ع( شهرستان ارومیه و ارائه

 اساس استاندارد های جهانی جهت پیشگیری)نویسنده مسئول(.

دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی 

 1491ارومیه , 

ایمنی بیمار و اهمیت خطاهای کادر درمان از دیدگاه پرستاران شاغل  9

 در بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا)ع(ارومیه)همکار(

کشوری ایمنی در نظام سالمت با دومین همایش 

 1491محوریت ایمنی بیمار ارومیه 

مقایسه نظرات بیماران بیمه شده تامین اجتماعی با بیماران غیر بیمه  11

)نویسنده  1491تامین اجتماعی در مورد خدمات ارائه شده به آنان 

 مسئول(

دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی 

 1491ارومیه , ماه 

بررسی علل انتخاب سزارین در بین زنان باردار مراجعه کننده به  11

 درمانگاه زنان و زایمان بیمارستان آذربایجان شهرستان ارومیه)نفر اول(

دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی 

 1491ارومیه , ماه 

بررسی میزان مواجه پرسنل بخش های اورژانس و مرکز فوریت های  12

 شهرستان ارومیه با خشونت محل کار)نویسنده مسئول(.پزشکی 

دومین کنگره استانی پژوهش های علوم 

 1491ماه  پزشکی ارومیه ,

مروری بر روشهای پیشگیری و درمان زخم بستر و حفظ ایمنی  14

 بیمار)راهنما و همکار(

 1491دومین همایش کشوری ایمنی بیمار

 بخش های اورژانسبررسی مقایسه ای عوامل آسیب زای محیطی در  14

 )نویسنده مسئول(. مراکز آموزشی و درمانی....

دومین همایش کشوری ایمنی بیمار ارومیه 

1491 

بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر کاهش مشکالت روانی دانشجویان  11

 ئول(علوم پزشکی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه)نویسنده مس

 

   

دومین همایش ملی قرآن پژوهی و طب 

 1491ارومیه

 کشور از خارج در ایرانی دانشجوی یک موفق زندگی -ز   - 13

 خاطره ای از تحصیل در ترکیه -

دانشگاه ,همایش دانش آموختگان خارج از کشور

تربیت مدرس مجری نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در امور دانش آموختگان خارج از 

 1494کشور
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 توسعه پرستاری نوین در ترکیه و ایران سمینار)نویسنده مسئول( 11

 

 4/4/1494دانشکده پرستاری و مامایی تهران

11 

 

 

بررسی عوامل موثر بر فشار نبض اندامهای فوقانی و تحتانی)نویسنده 

 مسئول(

کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 سخنرانی()پذیرش به صورت 1494مرداد ماه 

سالمت معنوی بیماران سرطانی و پرستاران مراقبت کننده از  19

 )نویسنده مسئول(آنان

پرستاری  خدمات کیفیت ارتقاء ملّی همایش

 1494جامعه خوی  و بیمار با تعامل بهبود

   

 :مقاله پذیرفته شده در کنگره  بین المللی با عنوان

1-Comparing comments of social security insured patients with non-insured patients in 

association with services provided to them. (Antalya, Turkey 2011) 

2015) Turkey Antalya,being among cancer patients and their nurses. (-Spiritual well- 1 

Antalya, 2015)multicultural education in university. (Study of the viewpoint of students about -3  

 

                                                                                                 :ISIداوری مقاالت بین المللی 

  CNR-A-12-119.R2 entitled# 

"Barriers to Primary Care: Perceptions of Older Adults Utilizing the ED for Non urgent Visits" for 

the Clinical Nursing Research. 24-Feb-2013 

 

 داوری طرح پژوهشی:
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در محیط بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد واحد مهاباد )با تحلیلی عااملی   )استرس(عوامل موثر بر ایجاد احساس تنیدگی تعیین -

 اکتشافی(

 ارگونومی وضعیت بدن  و آسیب های شغلی در  کارکنان پرستاری بخش های مراقبت ویژه با اطاق عمل مقایسه-

 هیاروم یها مارستانیب و مهاباد ینیخم امام مارستانیب نیمراجع در یباردار ضد یخوراک یها قرص مصرف با پستان سرطان ارتباط یبررس -

 تحقیقات آزمایشگاهی:

و تهیه الم خون 1431تحقیق روی گربه های ساکن دربیمارستان طالقانی شهر تبریز در مورد آلودگی آنها به توکسو پالسما گوندی در سال  

 گربه آلوده به توکسو پالسما گوندی.

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی و بین المللی:

 عضویت در بسیج دانش آموزی,دانشجویی واساتید .1

 دانشگاه آزاد اسالمی 2پژوهشی زنان منطقه ی شورای  .2

 شده( تثب NGOمؤسس و رئیس هیأت مدیره ی مؤسسه ی خیریه ی یاران امام رضا)ع( ارومیه ) .3

 نوآورانغ وتبلور نب موسس شرکت چند منظوره .4

 اتحادیه بین المللی پرستاران انگلستان که مقر آن در استکهلم است. ICNعضو  .1

 امریکا  AORNو عمل ترکیه عضو انجمن پرستاران اتاق .3

 عضویت در حلقه های علمی اساتید و به عنوان سرحلقه .1

 امریکاNursing Center عضویت در  .1

 کانادا Holistic Nurseعضویت در انجمن  .9

 عضویت در پرستاری استوما .11

 امریکا OR nurseعضویت در .11

  1494استان آذر بایجانغربی از سالمسئول بسیج اساتید خواهران  .12

 درانجمن پرستاری قلب و عروق ایرانعضویت  .14

__________________________________________________________________________________

_____________ 

 :ام نموده شرکت آن در که آموزشی های کارگاه
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1. 1. Continuing Nursing Education Certificate 2011, Antalya, Turkey, International Council of 

Nurses (13.25 Credits). 

 ترجمه فن و اصول با آشنایی .2

 انگلیسی زبان به علمی نویسی مقاله .4

 فارسی زبان به علمی نویسی مقاله .4

 تحقیق شناسی روش .1

 درس طرح تدوین های الگو و ریزی برنامه .3

 آموزشی های نامه آیین با آشنایی .1

 پژوهشی های نامه آیین قوانین با آشنایی .1

 Power Point افزار نرم با آشنایی .9

 مقدماتی SPSS و آمار با آشنایی .11

 اسالمی آزاد دانشگاه دیجیتالی ی کتابخانه .11

 CVنحوه نگارش  .12

 .19/1/1491)سبک زندگی اسالمی و صهیونیسم شناسی(گارگاه معرفت افزایی اساتید .14

 21/11/1491گارگاه معرفت افزایی اساتید .14

 23/9/1491عاشورایی()عبرتهای گارگاه هم اندیشی اساتید .11

 21/1/1491گارگاه عاشورا شناسی اساتید .13

 آموزش ایجاد وبالگ .11

 ISIآشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاالت علمی در مجالت  .11

 Endnote افزار نرم با آشنایی .19

 End Noteکار گاه آموزشی مدیریت اطالعات علمی با نرم افزار  .21

 کارگاه آموزشی آمار مقدماتی .21

 مالیات بر ارزش افزودهکارگاه آموزشی  .22

 کارگاه آموزشی حجاب .24

 کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل .24

 کارگاه عفاف و مدرنیته برگزار کننده دفتر هم اندیشی اساتید نهاد رهبری دانشگاه .21

 دومین کارگاه تخصصی آموزشی حقوق سازمانهای مردم نهاد برگزار کننده وزارت کشور .23
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 کارگاه آموزشی علم پژوهی .21

 اجرای کارگاههای آموزشی پژوهشی: 

  "ازدواج واسالم و مشکالت زمانه جوانان "اساتید و دانشجویان در دانشگاههای کشور باعنوانتشکیل حلقه علمی  .1

 94-94ی اجرای کارگاه آموزشی عفونتهای بیمارستانی نیمسال دوم سال تحصیل .2

   :زبان های مهارت

  پرستاری و آشنایی به زبان ترکی استانبولی ی رشته ی حوزه در تخصصی زبان متون ترجمه

 :شرکت در سمینارهای خارج کشور

1- Participated “Exercise for happy and healthy pregnancy” panel which is held on the 4 th march 2011 at 

Hacettepe University.                                                                               

2- “International nursing management conference” Antalya – Turkey.(with article) 

3- Continuing Nursing Education Certificate.5
th

 International Nursing Management Conference, 16-19 

November 2011,Antalya,Turkey. 

4- Continuing Nursing Education Certificate, International Council of Nursing (ICN), Geneva, 

Switzerland. 

 :نارهای داخل کشوریشرکت در سم

 4/3/1491گواهی شرکت در اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیمار  -

 از طرف کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه24/2/1492همایش دانشجویی جوان و اعتیاد های نو پدید  -

 از طرف نهاد رهبری دردانشگاه صنعتی شریف 11/11/1492همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور  -

 )دریافت تندیس همایش(از طرف نهاد رهبری دردانشگاه تربیت مدرس 11/2/1494دومین همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور -

 ی در دست انجام:پژوهشها 

 تاثیرآموزش زبان اشاره در بیماران قبل از عمل جراحی بای پس قلبی در نحوه ارتباط بیماران با پرسنل پرستاری .1

 تاثیر رضایت بیماران از بگارکیری روانشناسی رنگ در محیط بخشهای بستری .2

 م یک پژوهش پایلوت در مورد صنایع تبدیلی تغذیه دام و طیورانجا .4
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 :انجام طرح پزوهشی برون دانشگاهی 

 تدوین روشها و شیوه های نوین ترویج تعاون در دنیا -

 آسیب شناسی نظام ترویج تعاون و ارائه راهکار -

 

 


