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خمین – دانشكده علوم پزشكی

شماره تلفن ،محل كار
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آدرس پست الكترونيكي ،شخصي

تح
ردجات علمی و سوابق صيلی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش کودکان

شرکت رد کارگااهي آموزشی
-

کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات اعضاء هیئت علمی

-

کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان

-

کارگاه رفرنس نویسی

-

کارگاه های دانش افزایی اساتید در چند مرحله

-

Ma.azizi2020@gmail.com

سخنران رد گارگااهي آموزشی
مراقبت های پرستاری در پیشگیری از سقوط
تشخیص و درمان گاستروانتریت در کودکان

عالهقمندياهي حرهفاي

عضويتاهي حرهفاي

سمتاهي اجرايی
مسئول مرکز آموزش مهارت های بالینی ()skill lab
مسئول واحد توسعه آموزش بالینی( )EDUبیمارستان امام خمینی
مسئول برگزاری آزمون های اسکی و آزمون فینال پرستاری در دو دوره
عضو کمیته ارزیابی و ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
عضو کمیته آموزش و کمیته پژوهش بیمارستان امام خمینی
استاد مشاور دانشجویان هوشبری ورودی مهر 69
سخنرانی در کارگاههای پیشگیری از سقوط و تشخیص و درمان گاستروانتریت در کودکان

دبیر اجرایی کارگاه مهارتهای زندگی ،آشنایی و مراقبت با انواع زخم بستر و آسیب های شغلی

سابقه کار حرهفاي و تجربيات آموزشی

سابقه طرحهاي تحقيقاتی
-1

تاثیر گل گاو زبان ایرانی و ویتاگنوس در مقایسه با ویتامین  Eبر عالئم نشانگان پیش از قاعدگی(جری اصلی)

-2

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شایستگی بالینی پرستاران (مجری اول)

داوری طرح های تحقیقاتی:
-1

بررسی مقایسه ای تاثیر روش های ارزشیابی بالینی الگ بوک و مشاهده مستقیم مهارت های بر رضایت دانشجویان پرستاری

-2

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و افسردگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین

-3

مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان شاغل و غیر شاغل در مراکز درمانی مشغول به ادامه تحصیل در دانشکده علوم پزشکی خمین

-4

بررسی تاثیر پودر هسته خرما بر قند خون مبتالیان به دیابت نوع دو

رپوژه اهي رد دست اجرا
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خمین

نظارت رب پايانانهماهي دانشجويی (استاد راهنما ،استاد مشاور)

ااشتنرات
مقاهل اهي منتشر شده
Comparison of matricaria chamomilla oil trachyspermum copticum oil and clonidin on
withdrawal syndrome in narcotics anonymous
 -بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر عوارض دیابت و هموگلوبین  A1Cنوجوانان مبتال به دیابت نوع یک

کتاباه (گردآوري و تدوين ،رتجمه ،وريايش)

فصلاهيی از کتاب (گردآوري و تدوين ،رتجمه ،وريايش)

كنفرانساه/سميناراه
سخنرانی
پیشگیری از سقوط بیمار
تشخیص و درمان گاستروانتریت در کودکان

پوستر

-

شرکت کننده
حضور هب عنوان دبير /مدري اجرايی /عضو كميته /شرکت کننده /ديگر موارد

اعتبارات ژپوهشی
جوازي و افتخارات

اطالعات ديگر
واحدهای درسی تئوری تدریس شده:
-

پرستاری بيماری های كودكان

-

پرستاری كودک سالم

-

فوريت های پزشكي در گروه های خاص

-

تروما 2

-

فوريت پزشكي در باليا

-

اصول و فنون مهارت های باليني (اتاق عمل)

-

اصول و فنون مهارت های باليني (هوشبری)

-

اصول و فنون مراقبتها (فوريت پزشكي)

-

تكنولوژی اتاق عمل اطفال (مراقبت ها)

-

اصول و مهارت های پرستاری

-

مديريت در هوشبری

واحدهای درسی عملی تدریس شده :
-

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس

-

کارآموزی پرستاری مادر و نوزاد

-

کارآموزی پرستاری سالمندان 9

-

کارآموزی پرستاری سالمندان6

-

کارآموزی فارماکولوژی بالینی

-

کارآموزی کودک سالم

-

کاراموزی عرصه مادر و نوزاد

-

کاراموزی عرصه سالمندان

-

کارآموزی اصول پرستاری

آخرين بازينيب:

