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 سوابق استخدامی :-3

 تاریخ  تا تاریخ  از موسسه عنوان

 31/060/1390 19/02/1390 امیدوار اوز بیمارستان پرستاریکارشناس 

دانشکده علوم پزشکی و  هد()تع عضو هیئت علمی

خدمات بهداشتی درمانی 

 گراش

01/07/1393 10/12/1397 

دانشکده علوم پزشکی و  عضو هیئت علمی )پیمانی(

خدمات بهداشتی درمانی 

 الرستان

 تا کنون 02/06/98

 

 سوابق فعالیتهای اجرایی:-4

 مدت  محل سمت ونوع فعالیت

 تا       از

 با ابالغ ازطرف

 تاق عملمدیر گروه ا

دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گراش

 30/10/96الی   1/7/93

معاونت آموزشی دانشکده 

علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی گراش

 استاد مشاور

دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گراش

 10/12/97الی  1/7/93

معاونت آموزشی دانشکده 

ت علوم پزشکی و خدما

 بهداشتی درمانی گراش

 عضو شورای آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گراش

 30/10/96الی   1/7/93

معاونت آموزشی دانشکده 

علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی گراش



 EDCمسئول 

دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گراش

 

معاونت آموزشی دانشکده 

زشکی و خدمات علوم پ

 بهداشتی درمانی گراش

 تا کنون 98 مهرماهاز  دانشکده پرستاری الر مدیر گروه هوشبری

معاونت اموزشی دانشکده 

علوم پزشکی و خدمات 

 ستانبهداشتی درمانی الر

 تا کنون 98از شهریور  دانشکده پرستاری الر استاد مشاور
معاونت اموزشی دانشکده 

 پرستاری الر

 عتباربخشیاکمیته  عضو

 آموزش مجازی
 تا کنون 99اردیبهشت ماه از  دانشکده پرستاری الر

معاونت آموزشی، تحقیقات، 

دانشجویی دانشکده -فرهنگی

و خدمات  علوم پزشکی

 ستانبهداشتی درمانی الر

دانشکده  عضو شورای فرهنگی

 علوم پزشکی

علوم پزشکی و دانشکده 

 درمانی خدمات بهداشتی

ستانالر  

 تا کنون 98 هآبان ماز ا

دانشکده علوم پزشکی  ریاست

و خدمات بهداشتی درمانی 

 ستانالر

مسئول کارگروه توسعه دانش 

 طب سنتی

علوم پزشکی و دانشکده 

 خدمات بهداشتی درمانی

ستانالر  

 تا کنون 98از دی ماه 

معاونت آموزشی، تحقیقات، 

دانشجویی دانشکده -فرهنگی

و خدمات  علوم پزشکی

 الرستانبهداشتی درمانی 

عضو کمیته سیاست گذاری 

 برگزاری آزمون مجازی
علوم پزشکی و دانشکده 

 خدمات بهداشتی درمانی

ستانالر  

 تا کنون 99از تیرماه 

معاونت آموزشی، تحقیقات، 

دانشجویی دانشکده -فرهنگی

و خدمات  علوم پزشکی

 بهداشتی درمانی الرستان

 



 سوابق خدمات آموزشی:-5

 الف: دروس تدریس شده

عنوان دروس تدریس 

 شده

موسسه محل  مقطع تحصیلی رشته نوع درس

 تدریس

  مدت        

 تا         از  

تکنولوژی جراحی 

)سیستم های مختلف 

 بدن(

 کارشناسی اتاق عمل نظری
دانشکده 

 پرستاری گراش
 تاکنون 1/7/93

مقدمه ای بر تکنولوژی 

 جراحی
 کارشناسی اتاق عمل نظری

دانشکده 

 اشپرستاری گر
 تاکنون 1/7/93

 کارشناسی پرستاری نظری ه بیمارفرایند آموزش ب
دانشکده 

 پرستاری گراش

تا  1/7/95

30/11/96 

اصول و فنون عملکرد 

 فرد سیار و اسکراب
 کارشناسی اتاق عمل عملی -نظری

دانشکده 

 پرستاری گراش

1/7/93 

 10/11/97تا

اصول مهارت های 

 پرستاری
و  اتاق عمل عملی -نظری

 ستاریپر
 کارشناسی

دانشکده 

 پرستاری گراش

1/7/93 

 10/11/97تا

پرستاری بزرگساالن 

 سالمندان
 کارشناسی پرستاری نظری

دانشکده 

 پرستاری گراش

تا  1/7/95

30/11/96 

کاراموزی های رشته 

 اتاق عمل
 کارشناسی اتاق عمل کارآموزی

دانشکده 

 پرستاری گراش
 تاکنون 1/7/93

کارآموزی های رشته 

 تاریپرس
 کارشناسی پرستاری کارآموزی

دانشکده 

پرستاری گراش 

 و الر

 تا کنون 1/7/94

پرستاری بزرگساالن 

 سالمندان
دانشکده  کارشناسی پرستاری نظری

 پرستاری الر

تا  97از بهمن 

 کنون



آشنایی با بیماری های 

 داخلی
دانشکده  کارشناسی اتاق عمل نظری

 پرستاری الر

تا  98ا زمهر 

 کنون

 کارشناسی هوشبری نظری وپاتولوژیفیزی
دانشکده 

 پرستاری الر

دومنیمسال   

 98-99  

خون شناسی و انتقال 

 خون
و  اتاق عمل نظری

 هوشبری
 کارشناسی

دانشکده 

 پرستاری الر

دومنیمسال   

 98-99  

دانشکده  کارشناسی پرستاری نظری مفاهیم پرستاری

 پرستاری الر

تا  97از بهمن 

 کنون

پرستاری مراقبت در 

 منزل
دانشکده  کارشناسی پرستاری عملی -نظری

 پرستاری الر

نیمسال اول 

1400-1399  

 

 

 تدریس درکارگاههای آموزشی :  ب: برنامه ریزی و

 از      مدت       تا محل برگزاری نوع مشارکت عنوان کارگاه

تدریس )موضوع 

 آن(

 برنامه ریزی/ اجرا

 کارگاه سوچر
 رایجانواع بخیه های 

 در اتاق عمل  پوست
 خانم اسدی الری

دانشکده پرستاری 

 گراش
 

 * * یمارموزش به بکارگاه آ
دانشکده پرستاری 

 گراش و الر
 

 * * کارگاه ایمنی بیمار
دانشکده پرستاری 

 گراش
 

 خانم اسدی الری مزاج شناسی کارگاه طب سنتی
دانشکده پرستاری 

 گراش
 

 

 

 



 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

بررسی عوامل خطر سرطان 

سینه در زنان مراجعه کننده 

به مرکز فوق تخصصی 

 پیشگیری از سرطان گراش

دانشکده علوم 

 پزشکی گراش
*      

بررسی ارتباط بین استرس 

شغلی و سالمت روان 

کارکنان بیمارستان 

 امیرالمومنین گراش

دانشکده علوم 

 پزشکی گراش
*      

بررسی اثر کاهندگی قند 

مغ گیاه چویل خون ص

درموشهای دیابتی شده با 

 استرپتوزوسین

دانشکده علوم 

 پزشکی گراش
 *     

بررسی اثر محافظت کلیوی و 

فعالیت آنتی اکسیدانی 

عصاره میوه سپستان بر ضد 

سمیت کلیوی القا شده 

 توسط جنتامایسین در رت

دانشکده علوم 

 پزشکی گراش
*      

ارزیابی مولکولی انتقال 

دز از مادران آلوده ویروس ای

به فرزندان در دوران  HIVبه 

 حاملگی

دانشکده علوم 

 پزشکی گراش
 *     

بررسی تاثیر فارماکوژنتیک 

پلی مورفیسم تک 

نوکلئوتیدی پروموتور ژن 

 3ماتریکس متالوپروتئیناز 

در بیمراان سکته قلبی 

 استان فارس

دانشکده علوم 

 پزشکی گراش
 *     



دی بررسی میزان رضایتمن

مربیان و دانشجویان مامایی 

دانشکده پرستاری و مامایی 

حضرت فاطمه )س( از 

ارزشیابی بالینی به روش 

logbook 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز
 *     

        

 

 های پژوهشی پایان یافته غیرمصوب:طرح (2

 تاریخ اتمام  اسامی افراد نوع مشارکت بوعتسازمان م عنوان طرح

 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

مرضیه اسدی الری ، زینب 

مشفقی، مرضیه شهپری، 

 فردوس محمد علیان

رضایتمندی دانشجویان 

لوم مامایی دانشگاه ع

پزشکی شیراز از ارزشیابی 

به روش دفترچه ثبت 

 logمهارت های بالینی )

book) 

مجله ایرانی 

آموزش در علوم 

 پزشکی

 1393 

مرضیه اسدی الری ، زینب 

مشفقی، فردوس محمد علیان ، 

 مرضیه شهپری

رضایتمندی دانشجویان 

مامایی ز ارزشیابی به روش 

دفترچه ثبت مهارت های 

 بالینی 

(log book) 

راهبردهای 

موزش در علوم آ

 پزشکی

 1396 



مرضیه اسدی الری ، سید 

سعید نجفی ، مرضیه معطری ، 

 مهران حقگو

Comparing the 
effect of two 
educational 

methods concept 
mapping and 
webquest on 

learning of diabetes 
lesson on nursing 

student 

Medical 
journal of 

the Islamic 
republic of 

iran 

  

Mehdi Ghavamizadeh,  

Seyed Adnan Kashfi,  

Mohammad Ansari,   

Fatemeh Didban,  

Mohammad Javad Vaziri,  

Rouhalla Rouhandeh,   

Mohammad Goodarzi,  

Marzieh Asadilari 

The Amelioration of 

Gentamycin 

Nephrotoxicity by 

Cordia myxa L. in 

Rat 

International 
Medical 
Journal 

 June 2020 

 تالیف کتاب :ب.

اسامی 

نویسنده یا 

 نویسندگان

تالیف) 

 گردآوری(

فصل یافصول  نفرچندم ناشر عنوان کتاب انتشار سال

ارائه شده 

 توسط فرد

 

 

      

 ترجمه کتاب:ج.

اسامی مترجم یا 

 مترجمین

ترجمه  کتاب عنوان اصلی کتاب  عنوان سال

 شده

فصل یافصول 

شده توسط  ترجمه

 فرد

 

 

    



 مشارکت در هیئت تحریریه مجالت علمی(4

  ردیف

  

 

 داوری مقاالت(5

  ردیف

 کنگره ساالنه انکولوژی گراش 1

 باز نگری کتاب وسر فصل ها (6

  ردیف

  

 

 هدایت پایان نامه های تحصیلی ) دانشجویی()7

 استاد راهنما : 

 تاریخ دفاع شکده دان 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 کنفرانس یا  عنوان مقاله

 همایش

بین الملل یا 

 غیر بین الملل

نوع ارائه)پوستر 

 سخنرانی(/

ارائه دهنده 

 همکار/

محل 

زاری نام برگ

 شهر/ کشور

تاریخ 

 ارائه

 راههای سازگاری با استرس

 th4
international 
congress of 

psychosomatic 
Medicine 

   پوستر بین المللی
15-17 
nov 

2017 

بررسی ارتباط بین استرس 

مت روان در سالشغلی و 

 پرستاران بیمارستان نمازی

 th4
international 
congress of 

recent 
innovation in 
psychology 

 July 13   سخنرانی بین المللی
2017 

ارتقا کیفیت زندگی 

 سالمندان

همایش ملی مراقبت 

های پرستاری در 

بهداشت روان و 

 سالمت جامعه

 96آبان    پوستر 

نقش ریسک فاکتورهای 

 تغذیه ای در سرطان سینه
Nastaran 

symposiom 
آذر  8-10   پوستر بین المللی

96 

ندی دانشجویان رضایتم

مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

روش  شیراز از ارزشیابی به

logbook  

همایش کشوری 

 آموزش پزشکی
   سخنرانی 

9-7 

اردیبهشت 

96 

چالش های اخالقی، حقوقی 

و فقهی دستور عدم احیای 

 قلبی ریوی

 طب اورژانس ایران
 4/10/98   سخنرانی 

 

 :نوآوری ، اکتشافات ، اختراع )9

محل ارائه یا  نوع کار عنوان

 اجرا

 کد مالکیت  تاریخ ارائه اسامی همکاران

      



 عالیق پژوهشی:(10

 ینه عالقه مندیزم

 طب سنتی و گیاهان دارویی

 

 افتخارات ،تشویق نامه ها ونشان های کسب شده-7

 عنوان ردیف

 جزو رتبه های برتر ورودی رشته پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد 1

  

 

 مقامهای کسب شده استانی ، کشوری ، بین المللی -8

رتبه یا مقام 

 کسب شده

تاریخ کسب  محل اعطاء نام جشنواره زمینه کار سطح

بین  کشور استان قامم

 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

      

 

 



 ای آموزشی : شرکت درکارگاه هب( 

 تا از     تاریخ       محل برگزاری عنوان کارگاه ردیف

1    

2    

3    

    

    

    

 

 ج(شرکت در دوره های باز آموزی:

 از     تاریخ       تا محل برگزاری دورهعنوان  ردیف

    

 

 عضویت درکمیته ها وانجمن ها ومجامع علمی : -10

 تا تاریخ ازتاریخ  شهر/ کشور وع بسازمان  مت میتهانجمن یا کنام و

 

 

    

 

  مهارت ها-11

 مهارتعنوان  ردیف

 ICDL1 ,ICDL2 ,  SPSS , endnote 

 


