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 مدرک تاریخ اخذ موسسه رشته عنوان

 1397 ایران پزشکی علوم دانشگاه تشریح علوم ارشد کارشناسی

 1394 دانشگاه علوم پزشکی تهران اتاق  عمل کارشناسی

 سوابق استخدامی :-3

 تاریخ  تا تاریخ  از موسسه عنوان

 خیریه زایشگاه و بیمارستان کارشناس اتاق عمل

 تهران )ع( اسیدالشهد
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 محل الصاق عکس



 فعالیتهای اجرایی: سوابق-4

 مدت  محل سمت ونوع فعالیت

 تا       از

 با ابالغ ازطرف

 همایش اجرایی کادر

 آینده -تحصیلی آینده

 وزارت های رشته شغلی

 بهداشت

 96مرداد  رازی های همایش سالن

 و تحقیقات معاون

 علوم دانشگاه فناوری

 ایران پزشکی

اعضای کمیته برنامه ریزی 

 درسی
 ملیحه پورکیانی 98از مهر  اری الردانشکده پرست

 زهره فرامرزیان 98از شهریور  دانشکده پرستاری الر مسئول هماهنگی دروس پایه

 زهره فرامرزیان 98از شهریور  دانشکده پرستاری الر استاد مشاور

 تشریح آزمایشگاه مسئول

 پرستاری دانشکده
 زهره فرامرزیان 98از تیر  دانشکده پرستاری الر

ای کمیته توانمندسازی اعض

 اساتید
 ملیحه پورکیانی 98از اردیبهشت  دانشکده پرستاری الر

اعضای کمیته برنامه ریزی 

 درسی
 ملیحه پورکیانی 98از اردیبهشت  دانشکده پرستاری الر

همکار بسته اعتالی اخالق 

 حرفه ای
 زهرا کشتکاران 98از مرداد  دانشکده پرستاری الر

 

 شی:سوابق خدمات آموز-5

 

 

 



 الف: دروس تدریس شده

عنوان دروس 

 تدریس شده

موسسه محل  مقطع تحصیلی رشته نوع درس

 تدریس

  مدت        

 تا         از  

 دکترای حرفه ای پزشکی عملی )هاسیستم کل(آناتومی

دانشکده پزشکی  

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

تا خرداد  94مهر 

96 

.بیماری های شایع در 

 ایران
 کارشناسی پرستاری یکارآموز

دانشکده 

 پرستاری الر
 97نیمسال دوم 

 کارشناسی اتاق عمل عملی-نظری  2تشریح
دانشکده 

 پرستاری الر
97نیمسال دوم   

 کارشناسی تغذیه نظری علوم تشریح
دانشکده 

 پرستاری الر
97نیمسال دوم   

 کارشناسی اتاق عمل عملی -نظری 1تشریح
دانشکده 

 پرستاری الر
 98ول نیمسال ا

 کارشناسی پرستاری عملی -نظری تشریح
دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

 کارشناسی بهداشت عمومی عملی -نظری و فیزیولوژی تشریح
دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

فیزیولوژی و کالبد 

 شناسی
 کارشناسی 8بهداشت حرفه ا نظری

دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

 کارشناسی تغذیه نظری تشریح علوم
دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

و آسیب  بافت شناسی

 شناسی
 کارشناسی اتاق عمل عملی -نظری

دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

تکنولوژی جراحی گوش 

 و حلق و بینی
 کارشناسی اتاق عمل نظری

دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

 کارشناسی اتاق عمل نظری شمتکنولوژی جراحی چ
دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

تکنووژی جراحی مغز و 

 اعصاب
 کارشناسی اتاق عمل نظری

دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   

تکنولوژی جراحی 

 ارتوپدی
 کارشناسی اتاق عمل نظری

دانشکده 

 پرستاری الر
98نیمسال اول   



 

 

 ب: برنامه ریزی وتدریس درکارگاههای آموزشی : 

 از      مدت       تا محل برگزاری نوع مشارکت عنوان کارگاه

تدریس 

 )موضوع آن(

 برنامه ریزی/ اجرا

 کارگاه سوچر

 رایجانواع بخیه های 

در اتاق عمل  پوست

بخش های و 

 پرستاری

 دانشکده پرستاری الر خانم ایزانلو

زه در رو 6یک کارگاه 

 97نیمسال دوم 

 

روزه  6یک کارگاه 

 98درنیمسال اول 

 پژوهشیهای سوابق فعالیت -6

 ه :یافتطرحهای پژوهشی مصوب پایان  (1

سازمان  عنوان طرح

 بوعتم

اسامی  نوع مشارکت

 افراد

شماره 

 طرح

 تاریخ اتمام 

 مشاوره همکاری مجری

 هایسلول تمایزی توان بررسی

 به انسان قاعدگی خون بنیادی

 در مونث جنسی های سلول

 سلول با مستقیم غیر همکشتی

 محیط در انسانی گرانولوزای های

 بعدی سه

 دانشگاه

 علوم

 پزشکی

 ایران

 صفورا

 ایزانلو

 دکتر

 رضا

 شیرازی

 دکتر

 حمید

 رضا

 عسگری

 22 1/9/97 

 های پژوهشی پایان یافته غیرمصوب:طرح (2

سازمان  عنوان طرح

 بوعتم

 تاریخ اتمام  اسامی افراد تنوع مشارک

 مشاوره همکاری مجری

       



 

 انتشارات : (3 

 چاپ مقاله درمجالت ) معتبر داخلی وخارجی(الف .

 اسامی نویسنده یا 

 نویسندگان

شماره ،جلد  عنوان مجله عنوان مقاله

 وصفحه

 انتشار سال

 

 

    

 تالیف کتاب :ب.

اسامی 

نویسنده یا 

 نویسندگان

 تالیف)

 گردآوری(

فصل  نفرچندم ناشر عنوان کتاب انتشار سال

یافصول 

ارائه شده 

 توسط فرد

 

 

      

 ترجمه کتاب:ج.

اسامی مترجم یا 

 مترجمین

 کتاب  عنوان سال

 اصلی

 کتاب عنوان

 ترجمه شده

فصل یافصول 

شده توسط  ترجمه

 فرد

 

 

    

 مشارکت در هیئت تحریریه مجالت علمی(4

  ردیف

  

 ی مقاالتداور(5

  ردیف

  



 باز نگری کتاب وسر فصل ها (6

  ردیف

  

 هدایت پایان نامه های تحصیلی ) دانشجویی()7

 استاد راهنما : 

 تاریخ دفاع دانشکده  مقطع رشته نام دانشجو عنوان پایان نامه

      

 استادمشاور:

 تاریخ دفاع دانشکده  مقطع رشته نام دانشجو عنوان پایان نامه

      

 :فرانسها وسمینارها ارائه مقاله درکن )8

عنوان  عنوان مقاله

کنفرانس یا 

 همایش

بین الملل 

یا غیر بین 

 الملل

نوع 

ارائه)پوستر 

 /سخنرانی(

ارائه 

دهنده 

 /همکار

محل برگزاری 

نام شهر/ 

 کشور

 تاریخ ارائه

بررسی تاثیر 

سیگار کشیدن بر 

 باروری مردان

 29/5/98 تهران ائه دهندهار پوستر بین الملل دانش اعتیاد

بیومارکرهای 

 سرطان سینه
 17/11/98 گراش ارائه دهنده پوستر غیر بین الملل انکولوژی

 

 :نوآوری ، اکتشافات ، اختراع )9

محل ارائه یا  نوع کار عنوان

 اجرا

اسامی 

 همکاران

 کد مالکیت  تاریخ ارائه

      

 

 



 عالیق پژوهشی:(10

 زمینه عالقه مندی

 سلول کشت و بنیادی های سلول با کار

 

 افتخارات ،تشویق نامه ها ونشان های کسب شده-7

 عنوان ردیف

 تهران مهتدین موسسه عضونخبگان 1

 ارشد کارشناسی ورودی برتر رتبه 2

 

 مقامهای کسب شده استانی ، کشوری ، بین المللی -8

رتبه یا مقام 

 کسب شده

زمینه  سطح

 کار

یخ کسب تار محل اعطاء نام جشنواره

بین  کشور استان مقام

 المللی

        

        

 توسعه فردی : -9

 الف( شرکت دردوره های کوتاه مدت آموزشی داخلی وخارجی) فلوشیب(

محل وسازمان  مدت دوره عنوان دوره ردیف

 برگزارکننده

عنوان گواهی 

 یا مدرک

تاریخ اتمام 

دوره یا دریافت 

 مدرک

      

 

 

 ارگاه های آموزشی : شرکت درکب( 

 تا از     تاریخ       محل برگزاری عنوان کارگاه ردیف

 94آبان  رازی های همایش سالن ایران بازساختی طب و بافت مهندسی هایپیشرفت 1



 فلوسیتومتری 2
 پزشکی علوم دانشگاه

 بهشتی شهید
 96اردیبهشت تا خرداد 

 95خرداد  ایران دانشگاه علوم پزشکی استخراج ژنوم 3

4 PCR ایران دانشگاه علوم پزشکی  95خرداد  

ایران دانشگاه علوم پزشکی ژل روی الکتروفورز 5  95خرداد  

ایران دانشگاه علوم پزشکی پرایمر طراحی 6  96دی  

ایران دانشگاه علوم پزشکی نویسی مقاله اصول 7  96بهمن  

8 CPR 
 خیریه بیمارستان

 تهران )ع(سیدالشدا
 95مرداد 

 97اسفند  الرستان پزشکی علوم دانشگاه نوین تدریس های روش 9

 97اسفند  الرستان پزشکی علوم دانشگاه درس طرح و دوره طرح تدوین 10

 98دی  الرستان پزشکی علوم دانشگاه ع اطالعاتیجستجوی پیشرفته در مناب 11

الرستان پزشکی علوم دانشگاه روش های طراحی سوال و ارزشیابی دانشجو 12  98تیر  

 98خرداد  الرستان پزشکی علوم دانشگاه مقاله نویسی به زبان التین 13

14 

و آشنایی با  story lineر اجمالی بر نرم افزار مرو

 تجهیزات اتاق آکوستیک
الرستان پزشکی علوم دانشگاه  98مهر  

 98اردیبهشت  الرستان پزشکی علوم دانشگاه مرور سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی 15

 

 ج(شرکت در دوره های باز آموزی:

 از     تاریخ       تا محل برگزاری دورهعنوان  ردیف

    

 

 

 

 



 

 انجمن ها ومجامع علمی :عضویت درکمیته ها و -10

انجمن یا نام و

 کمیته

 تا تاریخ ازتاریخ  شهر/ کشور وع بسازمان  مت

 

 

    

 

 

  مهارت ها-11

 مهارتعنوان  ردیف

 ICDL1 ,ICDL2 

 

 

 

 .نکات دیگری که قابل ذکر می دانید

 

 رفرنس )مقام تایید کننده(:

 23/11/98تاریخ بازنگری:


