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 « ييو اجرا ي، پژوهشيکارنامه سوابق آموزش» 
 

 

 ياطالعات شخص

  کارنامه:ل يخ تکميتار

 صديقه نام:

 موسوی :ينام خانوادگ
 
  

 سوابق تحصیلی
 اولیه: تحصیالت( الف

 تاریخ فراغت از تحصیل کشور شهر محل تحصیل مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 5831 ایران کرج دیپلم علوم تجربی

 
 :هیعال التیتحصب( 

 تاریخ فراغت از تحصیل کشور شهر دانشگاه محل تحصیل مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 5831 ایران شیراز علوم پزشکی شیراز کارشناسی پرستاری

 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری کودکان
علوم پزشکی شهید 

 بهشتی
 5811 ایران تهران

    

 :لینوشته شده در دوران تحص يها نامه انی( پاج

 نام استاد راهنما یمقطع تحصیل عنوان پایان نامه

 برسی تاثیر بکارگیری برنامه ارتقاء صالحیت بالینی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی پرستاران
 5811شاغل در بخش های کودکان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

 خانم اکرم دبیریان کارشناسی ارشد
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 يا و حرفه یشغل يها تیقعمو

 :یالف( سابقه ارائه خدمات آموزش

. 
بیمارستان کودکان 

 حضرت معصومه قم
دانشگاه علوم پزشکی 

 قم
کارآموزی پرستاری 

 کودکان

آموزش بالینی )هیئت 
 علمی(

 واحد5/7

بیمارستان کودکان 
 حضرت معصومه قم

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

کارآموزی در عرصه پرستاری 

 کودکان

لینی )هیئت آموزش با
 علمی(

 واحد4

بیمارستان شهید 
 بهشتی قم

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

کارآموزی در عرصه مديريت 

 پرستاری

 

آموزش بالینی )هیئت 
 علمی(

 واحد5/4

دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده بهداشت
 قم

درس نظری بيماريهای 

کودکان و طرق پيشگيری از 

 آن

 

تدریس تئوری_ هیئت 
 علمی(

 واحد3

کده پرستاری و دانش
 مامایی

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 درس نظری پرستاری کودکان 

 

تدریس تئوری)هیئت 
 علمی(

 واحد5/1

بیمارستان کودکان 
 حضرت معصومه قم

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 

کارآموزی در عرصه پرستاری 

 کودکان 

 

آموزش بالینی )هیئت 
 علمی(

 واحد5/4

بیمارستان کودکان 
 حضرت معصومه قم

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

کارآموزی بيماريهای کودکان 

 مامايي

 

آموزش بالینی )هیئت 
 علمی(

 واحد5/1

بیمارستان شهید 
 بهشتی قم

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

کارآموزی پرستاری داخلي 

  3جراحي 

آموزش بالینی )هیئت 
 علمی(

 واحد5/1

 مؤسسه محل تدریس
محل  دانشگاه

 تدریس
 سال تدریس تعداد دانشجویان تحصیلی رشته عنوان درس *نوع درس

بخش عفونی بیمارستان 
 کودکان مفید 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی

آموزش بالینی 
)حق در عرصه

 التدریس(
 کودک بیمار

رشناسی کا
 پرستاری

 5815 نفر 55

بخش جراحی  
 بیمارستان کودکان مفید

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی

آموزش بالینی 
)حق در عرصه

 التدریس(
 کودک بیمار

کارشناسی 
 پرستاری

 5815 نفر 55

بیمارستان پوست بخش 
 مدنی کرج

دانشگاه علوم 
 پزشکی البرز

آموزش بالینی 
حق )در عرصه

 التدریس(

-داخلی
 جراحی

کارشناسی 
 پرستاری

 نفر7
5811 

 

بخش کودکان 
 بیمارستان باهنر کرج

دانشگاه علوم 
 پزشکی البرز

آموزش بالینی 
)حق در عرصه

 التدریس(
 کودک بیمار

کارشناسی 
 پرستاری

 5818و5811 نفر17

بخش داخلی زنان 
 بیمارستان رجایی کرج

دانشگاه علوم 
 پزشکی البرز

آموزش 
)حق بالینی

 التدریس(

صول و فنون ا
 پرستاری

کارشناسی 
 پرستاری

 5818 نفر58
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بیمارستان شهید 
 بهشتی قم

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

ی در عرصه پرستاری کارآموز

 ccuويژه 

 

آموزش بالینی )هیئت 
 علمی(

 واحد3

 
 

 قات(یرمرتبط با آموزش و تحقی)غ ییاجرا يها و پست تیفعالسابقه (  ب
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق پژوهشی

 داخلی)علمی پژوهشی(مجالت در ( مقاالت منتشر شده الف

 سال مجلهنام  عنوان مقاله ردیف

5 

بررسی تاثیر بکارگیری برنامه صالحیت 
بالینی بر کیفیت زندگی کاری پرستاران 

کودکان بیمارستان شاغل در بخش های 
 منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 در حال تدوین 

1 

بررسی تاثیر بکارگیری برنامه صالحیت 
ر بالینی بر رضایت شغلی پرستاران شاغل د
بخش های کودکان بیمارستان منتخب 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 در حال تدوین 

 و غیره هاي علمی کنفرانس( مقاالت ارائه شده در همایش، ب
 تاریخ نحوه ارائه  محل برگزاري نام همایش، کنفرانس عنوان مقاله ردیف

بررسی میزان افسردگی دربین معتادان  1

1331شهر تهران در سال   

همایش  بهداشت و سالمت 

 مردان

دانشکده 

پرستاری 

مامایی حضرت 

 زینب الرستان

 1331دی ماه  سخنرانی

 تاریخ مکان فعالیت عنوان سمت

 پرستار
بخش پوست بیمارستان شهید فقیهی 

 شیراز
 ماه 8

 ماه 8 بخش داخلی بیمارستان نمازی شیراز پرستار

 ماه8 بخش جراحی بیمارستان نمازی شیراز رپرستا

 پرستار
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 

 نمازی شیراز
 ماه8

 5831تا آذر  5831از شهریور  بخش عمومی بیمارستان مدائن تهران پرستار

 پرستار
بیمارستان مدائن  post icuبخش 

 تهران
 5811تا مهر  5831از دی 

 5815خرداد تا  5811از آبان  ئن تهرانبیمارستان مدا icuبخش  پرستار

 پرستار
بیمارستان عرفان  بخش کودکان

 تهران
 5811تا مهر  5815از اردیبهشت 

 پرستار
بیمارستان  post cathوccuبخش 

 عرفان تهران
 تا کنون5811از مهر
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بررسی چگونگی تاثیر بازیهای کامپیوتری  2

 بر رفتار نوجوانان شهرستان الرستان

پنجمین همایش بین المللی 

 روانپزشکی کودک و نوجوان

مرکز همایش 

های بین 

 المللی رازی

مهر ماه  22الی  11 پوستر

1331 

توانمند سازی و اصول  تاثیر نویز بر جنین 3

مراقبت ها و چالش های 

پزشکی و پرستاری در 

NICU 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی شهید 

 بهشتی

 21الی  13 پوستر

 1331اردیبهشت 

توانمند سازی و اصول  NICUمسائل قانونی و اخالقی در  4

مراقبت ها و چالش های 

ری در پزشکی و پرستا

NICU 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی شهید 

 بهشتی

 21الی  13 پوستر

 1331اردیبهشت 

رسی میزان آگاهی لزوم معاینات بر 5

دوره ایی سینه در زنان مراجعه کننده 

درمانی شهرستان  -به مراکز بهداشتی

 1332الرستان در سال 

هفتمین کنگره بین المللی 

 سرطان پستان

دانشکده 

پزشکی شهید 

 شتیبه

اسفند  5الی  3 پوستر

1332 

 

ه رفتار منجر بمسیرهای  1

 میان نوجوانانخودکشی در 

همایش ملی ارتقای 

 سالمت جوانان

دانشکده 

پرستاری 

و مامایی 

 کرمانشاه

الی  22 سخنرانی

 1332تیر22

روش های مقابله بکار رفته در  7

خودکشی افراد اقدام کننده به 

مراجعه کننده به اورژانس 

ستان شهید فقیهی شیراز بیمار

1331 

همایش ملی ارتقای 

 سالمت جوانان

 

دانشکده 

پرستاری 

و مامایی 

 کرمانشاه

الی  22 پوستر

تیر 22

1332 

 

 آموزشی و پژوهشی يها ها و کارگاه شرکت در دورهد( 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري  طول مدت دوره ، کارگاه و غیرهدورهنام  ردیف

 PICC کارگاه  5
دانشکده پرستاری مامایی شهید  تساع 1

 بهشتی
15/1/5815 

 کارگاه تهویه مکانیکی در نوزادان 1
دانشکده پرستاری مامایی شهید  ساعت  4

 بهشتی
15/1/5815 

 زادانکارگاه احیای نو 8
دانشکده پرستاری مامایی شهید  ساعت 4

 بهشتی
15/1/5815 

کارگاه آشنایی با آئین نامه 

 علمی استخدامی اعضای هیئت

 

 ساعت4 دانشگاه علوم پزشکی قم

چالش ها و EDCکارگاه نشست 

 انتظارات

 

 ساعت4 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت4 دانشگاه علوم پزشکی قمکارگاه نشست روش تحقیق 
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 فنومنولوژی

 

 کارگاه طرح دوره و طرح درس

 

 ساعت4 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت4 دانشگاه علوم پزشکی قم searchکارگاه 

 

 ي علمیها کنفرانسو  ها شیهماشرکت در  ه(

 برگزاري تاریخ محل برگزاري همایش و کنفرانسعنوان  ردیف

 گذشته، حال و آینده مراقبت های ویژه در ایران 5
سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید 

 بهشتی
آبان 51الی  57  

 های بین المللی رازیمرکز همایش  اولین کنگره مشترک قلب و عروق ایران  1
مهر  7الی  4

5815 

 دانشکده پزشکی شهید بهشتی هفتمین کنگره بین المللی سرطان پستان 8
اسفند  1الی  8

5811 

4 
توانمند سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی و پرستاری در 

NICU 

 15الی  51 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
 5815اردیبهشت 

 ن همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوانپنجمی 1
مهر  11الی  57 مرکز همایش های بین المللی رازی

 5815ماه 

 
 
 


