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 ب( مشخصات آکادمیک:

دانشگاه محل   درجه علمی  رشته تحصیلی 

 تحصیل 

شهر محل  

 تحصیل 

 کشور محل 

 تحصیل 

 سال فارغ التحصیلی 

 1400 ایران شیراز  علوم پزشکی شیراز  کارشناسی ارشد  پرستاری کودکان 

آزاد اسالمی واحد   کارشناسی  پرستاری 
 جهرم

 1395 ایران جهرم

 

 :نامه زمان تحصیلپ( پایان 

مقطع   عنوان پایان نامه

 تحصیلی 

 توضیحات  ما ناستاد راه

و خودکارآمدی کودکان   درمانی مجازی بر اضطراب، افسردگیتاثیر نقاشی 
کننده به کلینیک دیابت  ساله مبتال به دیابت نوع یک مراجعه   12-8

 1398درمانگاه امام رضا )ع( شیراز 

کارشناسی ارشد  
 پرستاری کودکان 

خانم دکتر میترا  
 سلطانیان 

گذرانده در دانشگاه علوم  
 شیراز پزشکی 
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 ت( سوابق آموزشی: 

  ردیف

 تدریس نظری 

 

 تدریس عملی 

 

 

 مقطع تدریس 

کارشناسی  کارشناسی

 ارشد 

تعداد   رشته

 واحد 

تعداد  

 ترم 

1 

 

کارآموزی پرستاری کودک سالم   
های  و پرستاری بیماری 
بخش   و  کودکان،بخش اطفال

NICU 

 1 4 پرستاری   *

 های کودکان پرستاری بیماری  2
 

 1     3     پرستاری   * 

های شایع کودکان و  بیماری 3
 طرق پیشگیری از آن 

بهداشت   * 
 عمومی

1 1 

کارآموزی پرستاری سالمت    4
 جامعه/فردو خانواده/محیط 

 1     4     پرستاری   *

 کارآموزی در عرصه   5
(و  1،2،3)پرستاری بزرگساالن

 مراقبت ویژهپرستاری  

 1 2 پرستاری   *

های  کارآموزی اصول و مهارت   6
 پرستاری 

 1 1 پرستاری   *

 کارآموزی در عرصه   7
(و  1،2،3)پرستاری بزرگساالن

 پرستاری مراقبت ویژه

 1 2 پرستاری   *

    پرستاری کودک سالم 8
 

 1 2 پرستاری   * 

پرستاری کودک سالم  کارآموزی    9
های  و پرستاری بیماری 
بخش   و  کودکان،بخش اطفال

NICU 

 1 4 پرستاری   *

 

 

 

 

 

 

 

 



 ث( مقاالت چاپ شده 

 نام مجله  نویسنده  سال  عنوان مقاله  ردیف

1 The Effects of Virtual Directed Painting Therapy 

on Anxiety, Depression, and Self-efficacy of 

Children with Type 1 Diabetes: A Randomized 

Controlled Clinical Trial 

2022 

 

 

 International Journal of اول

Community Based Nursing 

and Midwifery 

)ijcbnm.sums.ac.ir ( 

 

 ج( شرکت در کارگاه و سمیناره 

طول   نام دوره ردیف

 دوره

 تاریخ برگزاری محل برگزاری

1  
 کارگاه مهارت ارتباطی 

 
 ساعت 4

 
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 
11/10/96 

 11/2/1397 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ساعت 5 کارگاه پروپوزال نویسی 2

 24/2/1397 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ساعت 4 کارگاه کنترل عفونت  3

 9/4/1398 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ساعت 2 های اطالعاتی پزشکیکارگاه آشنایی با بانک  4

 8/7/1397 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ساعت 2 کارگاه آشنایی با نرم افزار اندنوت  5

 20/7/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2 هاکارگاه جستجوی پیشرفته در مرور سیستماتیک  6

آپ در  کارگاه اولین رویداد ایده پردازی و استارت 7
 آموزش و فرآیندهای آموزشی 

 9/9/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2

کارگاه ابزارهای تعاملی و نحوه ساخت و اجرای   8
 پرسشنامه 

 21/9/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2

 22/9/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2 پاسخگویی اجتماعی -کارگاه آموزش پاسخگو 9

 29/9/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2 های یادگیری ترکیبی مدل کارگاه  10

های نوین  دوره کوتاه مدت توسعه آموزش و فناوری  11
 ارتقای یادگیری 

دانشگاه   و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  ساعت  12
به صورت  ) علوم پزشکی جهرم
 مجازی(

دی ماه   29الی  24
1401 

احتمال چاپ مقاالت در  های افزایش  کارگاه راه  12
 های معتبرژورنال

 18/10/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2

 19/10/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2 کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان  13

کارگاه تجارب زیسته دانشجویان پرستاری دانشگاه   14
 علوم پزشکی کشور در رابطه با اینترشیپ

 21/10/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2

 26/10/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2 کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و علم سنجی 15

 کارگاه بحث گروهی  16
 (Group Discussion) 

 8/11/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2

 18/11/1401 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ساعت 2 کارگاه کارگاه گزارش نویسی در پرستاری  17

 

 

 



 جوایز و افتخارات  چ(

 سال موارد ردیف 

ها( در  های شایع )کلینیک دیابت در سطح درمانگاه کسب ایده برتر با موضوع آموزش به بیمار در خصوص بیماری  1
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  آپ در آموزش و فرآیندهای آموزشیکارگاه اولین رویداد ایده پردازی و استارت

1401 

 


