
 

 کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 اطالعات شخصی  
 3/90/ 20 :کارنامهتاریخ تکمیل 

   آرزو :نام
  شاهسواري :نام خانوادگی

   دانشکده پرستاري -ولیعصر شمالی یابانخ -الیگودرز: آدرس محل کار 
  0664 - 2223053و2284755) : و شماره تلفن شهرکد کشور،  کد(شماره تلفن محل کار 

  -  :منزلآدرس *
   - :  شماره تلفن منزل *
  -  ):موبایل(شماره تلفن همراه *
                     Shahsavari.a@lums.ac.ir:آدرس پست الکترونیکی*

 .هستند اختیاري مشخص شده اند، جزو موارد* ي که با عالمت موارد* 

  
  
 سوابق تحصیلی 
 تحصیالت عالیه) الف

گرایش رشته  رشته تحصیلی 
 تحصیلی

شهر محل  دانشگاه محل تحصیل درجه علمی
 تحصیل

کشور محل 
 تحصیل

تاریخ فراغت 
  از تحصیل

 1380 ایران الیگودرز علوم پزشکی لرستان کارشناسی  - پرستاري

دانشگاه آزاد اسالمی  کارشناس ارشد داخلی جراحی پرستاريآموزش 
 واحد تهران پزشکی

 1385 ایران تهران

  
  

  هاي نوشته شده در دوران تحصیل نامه پایان) ب
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی نامه عنوان پایان

ات در بیماران مراجعه کننده به افراد غیر درمانی شهرستان فعلل گرایش به خرا بررسی
 الیگودرز

دکتر ) استاد راهنما ( شیرین حجازي کارشناسی ارشد
عضو  )مشاور آمار( مود محموديمح

 هیات علمی دانشگاه تهران

  
    



 

 اي هاي شغلی و حرفه  موقعیت  
 سابقه ارائه خدمات آموزشی) الف

مؤسسه محل 
 تدریس

  مقطع 
 تحصیلی

  نوع 
 فعالیت

  نوع 
  *درس

  عنوان 
 درس

تعداد 
 دانشجویان

کل ساعات 
 تدریس شده

سال 
 تدریس

دانشکده پرستاري 
 الیگودرز

  دروس تئوري - تدریس کارشناسی 
  دروس عملی -

  کارآموزي بالینی -
  کارآموزي در عرصه -

 

پرستاري داخلی 
 4، 3، 2، 1 جراحی

  و ویژه
  پرستاري فوریت ها
 تمامی کاراموزي و

هاي  کارورزي
 مربوط به آن

   

 100 تعداد     
دانشجو در هر 
 ترم تحصیلی

 واحد 16سقف کامل 

 در هر ترم موظفی

از مهر ماه 
 تا کنون 1386

1390 
  

  .هاي بالینی و مواردي از این قبیل است منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملی، تدریس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش* 
  
  

 )مشاوره، همکاري و غیره(اي  سابقه ارائه خدمات حرفه) ب

 خ ارائه خدماتیتار مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اي نوع خدمت حرفه

 1381-84 الیگودرز )ع(بیمارستان امام جعفر صادق  ) ICUبخش هاي جراحی ، اطفال، اورژانس ، نوزادان و(يپرستارکارشناس 

  12/4/1385 الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق وبالینی سوپروایزر آموزشی

  8/7/86الی   1/6/86  الیگودرز )ع(بیمارستان امام جعفر صادق ICUسرپرستار
      

  

  
  
  )مرتبط با آموزش و تحقیقات(هاي اجرایی  ها و پست  سابقه موقعیت) ج

 تاریخ نام، رتبه علمی و رشته تحصیلی مسئول مافوق مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

  لغایت  از
مسئولیت آموزش بالینی  مسئول آموزش بالینی دانشکده

 دانشکده

دانشکده پرستاري 
 الیگودرز

  میريجناب آقاي مجید 
 کارشناس ارشد پرستاري

31/1/87  
  تا

12/8/88  
 

     
  



 

 )غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات(هاي اجرایی  سابقه فعالیت و پست) د

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاري شهرستان 

 الیگودرز

شهرستان ) ع(بیمارستان امام جعفر صادق  رئیس هیئت مدیره
 الیگودرز

سازمان نظام پرستاري 
 کشور

  ازتاریخ
21 /12/89  

 سال 4به مدت 

برنامه ریزي  عضو کمیته کادر پزشکی وپرسنلی 
 پرسنلی

شهرستان ) ع(بیمارستان امام جعفر صادق 
 الیگودرز

19/4/85از تاریخ  دکتر مرضیه لونی  
8/7/86تا   

  
 ، بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرها تشویق

 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت عنوان
19/1/90 آقاي میرزا بیگی سازمان نظام پرستاري تشکر و قدردانی تقدیرنامه  
 19/10/89 آقاي مجید میري دانشکده پرستاري الیگودرز تشکر و قدردانی تقدیر نامه

 12/2/89 مجید میريآقاي  دانشکده پرستاري الیگودرز تشکر و قدردانی  تقدیر نامه 

الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق تشکر و قدردانی تشویق نامه 5/2/85 دکتر مرضیه لونی   
الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق تشکر و قدردانی تشویق نامه 2/4/85 دکتر مرضیه لونی   
الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق تشکر وقدردانی تقدیرنامه 9/2/85 دکتر اسداهللا روشنی   
الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق تشکر و قدردانی تقدیرنامه 10/8/82 دکتر بیژن گرایلی   

 
  

  
 ها و شوراها عضویت در کمیته 

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه نوع همکاري با کمیته یا شورا نام کمیته یا شورا

 لغایت از
شکی زعلوم پکمیته تالیف دانشگاه 
 لرستان

بررسی وارزیابی بر تالیف و ترجمه در دانشگاه علوم پزشکی 
 لرستان

  1/91/ 25 تا  25/1/89 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 

 تا کنون 21/8/86 دانشکده پرستاري الیگودرز نظارت و  اخذ تصمیم در رابطه با امور آموزشی دانشگاه عضو شوراي آموزشی

نظارت و  اخذ تصمیم در رابطه با تایید و اجراي طرح هاي  عضو شوراي پژوهشی
 پژوهشی دانشگاه

 تا کنون 21/8/86 دانشکده پرستاري الیگودرز

 

  
 بدون ارائه مقاله(اندیشی، بازآموزي و غیره  سخنرانی در هم(  

 تاریخ سخنرانی بازآموزي و غیره اندیشی، محل برگزاري هم اندیشی، بازآموزي و غیره عنوان هم عنوان سخنرانی
شهرستان الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق احیاي قلبی وریوي در بالغین CPRنحوه   24/10/86و23   

 28/9/89 شهرستان الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق کارگاه آموزش به بیمار آموزش به بیمار

  28/9/89  شهرستان الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق  کارگاه پرستاري در بحران  در بحران وحوادث غیرمترقبه  تریاژ
  28/9/89  شهرستان الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق  کارگاه فرایند پرستاري  اصول فرایند پرستاري

  28/9/89  شهرستان الیگودرز) ع(بیمارستان امام جعفر صادق  RIکارگاه   ترویج شیر مادر

   



 

 شده هاي تحقیقاتی تصویب پروژه  
 نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

مجري اصلی، مدیر (
اجرایی، همکار، مشاور و 

 )غیره

ساعات فعالیت در 
 طرح

مؤسسه محل 
 پژوهش

وضعیت 
 فعلی طرح

طول مدت 
 طرح

بررسی وضعیت فرسودگی شغلی و 
برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران 

استان شاغل در بیمارستانهاي دولتی 
 1389لرستان در سال  

دانشگاه علوم  50 همکار
 پزشکی لرستان

 - اتمام

تعیین مدت زمان مدت ارائه مراقبت 
مستقیم و غیر مستقیم از بیماران توسط 

پرستار و عوامل موثر بر آن در 
بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در سال 

1387  

دانشگاه علوم  50 همکار 
 پزشکی لرستان

 - در حال اجرا

بررسی ارتباط بین سبک هاي رهبري 
سرپرستاران و ارتباط آن با رضایت 
بیماران از مراقبت هاي پرستاري در 
بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم 

 1389پزشکی لرستان در سال 

دانشگاه علوم  50 همکار
 پزشکی لرستان

 - در حال اجرا

بررسی تاثیر پیگیري تلفنی توسط 
از رژیم درمانی در پرستار بر تبعیت 

  2بیماران دیابت نوع 

دانشگاه علوم  50 همکار
 پزشکی لرستان

 - در حال اجرا

  

  
 

 
 هاي ویراستاري و همکاري با هیأت تحریریه مجالت علمی فعالیت    

 مدت همکاري نوع همکاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

 لغایت از
  ویراستار فارسی دانشکده پرستاري الیگودرز پژوهشی افرا -مجله علمی

 مشاور -داور

 تا کنون  1/7/1386از 

  ویراستار فارسی دانشکده پرستاري الیگودرز تحلیلی مندیش -فصلنامه پژوهشی
 مشاور -داور

 تا کنون 1/7/1389از 



 

 
 آموزشی، پژوهشی و اجرایی(هاي مختلف  شرکت در دوره( 

 برگزاريتاریخ  محل برگزاري دوره) سطح(نوع  نام دوره
  آموزشی دوره آموزشی کنترل عفونتهاي بیمارستانی

 ساعت 8

 25/8/84 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  مشاوره RIدوره دو  
  ساعت 14

 23/8/85 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان الیگودرز

  7/5/84  پزشکی لرستانمعاونت پشتیبانی دانشگاه علوم   ساعت 12  استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها
18/5/84  

  7/5/84  معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ساعت 12  اطالعات و ارتباطات
18/5/84  

  7/5/84  معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ساعت 12  مفاهیم پایه فن آوري واطالعات
18/5/84  

89دوره آموزشی امر به معروف ونهی از منکر ساعت 8  18/11/89 دانشکده پرستاري الیگودرز   

89دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوري  ساعت 8  89/ 9/12 دانشکده پرستاري الیگودرز   

16/12/89  
89موزشی هدفمند کردن یارانه ها آدوره  ساعت 8  9/12/89 دانشکده پرستاري الیگودرز   

16/12/89  
 

 ها کارگاهها و  ها، بازآموزي اندیشی شرکت در هم  
 تاریخ برگزاري محل برگزاري طول مدت دوره اندیشی، بازآموزي، کارگاه و غیره نام هم

  ساعت 14 کارگاه برنامه ریزي استراتژیک 
 دو روز

 11/11/85 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 16/8/86 دانشگاه علوم پزشکی لرستان " کارگاه سنجش و ارزشیابی 

ارزیابی دانشجو وطراحی سوالسنجش و  ساعت 10   
 دو روزه

  17/8/86و16 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  

ساعت 12 نظام رسیدگی به تخلفات اداري  
 دو روزه

  17/2/86و16 معاونت پشتیبانی دانشگاه لرستان
  

ساعت 8 برنامه ریزي درسی وتهیه طرح درس  
 دو روزه

  5/4/87و4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  

ساعت 10 مقاله نویسی  
 دو روزه

  31/2/87 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1/3/87  

ساعت pubmed 12کارگاه بازیابی اطالعات از اینترنت 13/8/88 دانشگاه علوم پزشکی لرستان   
ساعت 10 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته 17/12/88 دانشگاه علوم پزشکی لرستان   

ساعت 20 اخالق اداري ومناسبات انسانی   20/11/87 دانشکده پرستاري الیگودرز 
ساعت end note 8کارگاه آموزشی   16/2/88 دانشکده پرستاري الیگودرز 

ساعت 7 اخالق در پژوهش   14/12/87و13 معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
ساعت 38 طرح آموزش خانواده انسانی ریاست به استناد بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  

 جمهوري
13/7/87  

 



 

 

  انتشارات
  کتب منتشرشده) الف

ترجمه، تألیف، (نوع کار  عنوان کتاب همکاران/ همکار
 )گردآوري، ویرایش

شهر و کشور  ناشر
 محل نشر

 سال چاپ

  فاطمه گودرزي 
 کارشناس ارشد پرستاري

ترجمه (خالصه اي بر بیهوشی میلر 
 )وتخلیص

 1389اول  ایران-تهران  اندیشه رفیع ترجمه

  فرخنده حیاتی
 کارشناس ارشد  

آنچه زنان باید درباره سرطان پستان 
 بدانند

موسسه انتشاراتی علوم  تالیف وگردآوري
کامپیوتر با همکاري 

 آرتین طب

 1389تابستان  ایران -تهران

  فاطمه گودرزي
  فتانه قدیریان

جزوه آموزشی آمادگی آزمون 
  دکتراي پرستاري

  89تابستان   ایران -تهران   اساتید اندیشه  تالیف

  
  مقاالت منتشرشده) ب

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان( نویسنده
محبوبه بیات، محبوبه نظري 
جیرانی ، آرزو شاهسواري، 
 مجید میري، مهین نادري فر

 7- 11اختالالت جسمی کودکان 
ساله ساکن مراکز نگهداري شبانه 

 تهرانروزي شهر 

23دوره  پرستاري ایران فصلنامه 63شماره   اردیبهشت   
1389 

فرخنده حیاتی ، آرزو 
 شاهسواري، محمود محمودي

بررسی راهبردهاي مقابله با استرس 
در زنان مبتال به سرطان پستان 

مراجعه کننده به بیمارستانهاي وابسته 
 به دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصلنامه بیماریهاي پستان 
 ایران

  بهار  شماره اول سال دوم
 1388  

 

  



 

  مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره) ج
عنوان همایش،  عنوان مقاله )گان(نویسنده

 کنفرانس و غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاري
 )سخنرانی یا پوستر(

 سال ارائه

محبوبه بیات ، ایران قاسمی ، 
آرزو شاهسواري ،سعید فروغی 

 فاطمه گودرزي، 

بررسی وضعیت سالمت روانی کودکان 
ساکن مراکز )ساله 7-11(سن مدرسه 

 نگهداري شبانه روزي شهر تهران

همایش سراسري بهداشت 
 روان و آموزش

دانشگاه علوم 
پزشکی وخدمات 

 درمانی زنجان

اسفند  6-7 سخنرانی
1386 

سعید  -آرزو شاهسواري
محبوبه  -مجید میري -فروغی

 بیات

علل اپیدمیولوژیک عفونتهاي بررسی 
بیمارستانی در بیمارستانهاي  منتخب 

)سخنرانی(دانشگاه علوم پزشکی لرستان   

عفونت هاي بیمارستانی در 
 بخش ویژه

دانشگاه آزاد 
 اراك

87/ 15/12 سخنرانی  

آرزو شاهسواري،محبوبه بیات 
  سعید فروغی، مجید میري

بررسی شیوع عفونتهاي بیمارستانی در 
شهرستان ) ع(بیمارستان امام جعفر صادق 

)پوستر(الیگودرز   

عفونت هاي بیمارستانی در 
 بخش ویژه

  دانشگاه
  آزاد اراك

15/12/87  پوستر  

B.Allahverdi.M.Miri. 
A.ghrobanivaghefi. 

S.Foroughi 
A.Shahsavari& 

M.Bayat  

Clinical trial with 5-hydroxy 
tryptamine agonist in the 

treatment of habitual 
constipation in children 

Neurogastroentero
logy & motility 

Novembe  پوستر  سوئیس
r 2008 

B.Allahverdi. 
M.Miri. 

A.ghrobanivaghefi. 
S.Foroughi. 

A.Shahsavari& 
M.Bayat  

A randomized doublr blind 
study assessing efficacy and 
safety of tegaserod versus 

polyethylene glycol in 
constipation predominant 
irritable bowel syndrome 

patient in IRAN. 

Neurogastroentero
logy & motility 

Novembe  پوستر  سوئیس
r 2008 

مجید میري، محبوبه بیات  سعید 
  آرزوشاهسواري فروغی،

بررسی راهکارهاي اجرائی گسترش 
کودکان قبل  حجاب در فرهنگ عفاف و

 از مدرسه

17/11/87  پوستر  تهران دومین سمینار کودك سالم  

فرخنده حیاتی، ارزو شاهسواري، 
  محمود محمودي

بررسی راهبردهاي مقابله با استرس در زنان 
مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به 
بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم 

  پزشکی تهران

 پنجمین کنگره بین المللی
  سرطان پستان

اسفند  7-5  پوستر  تهران
1388  

مجید میري، محبوبه بیات ، فاطمه 
 گودرزي، فیروزه پیامنی،

  آرزوشاهسواري

راهکارهایی جهت اصول تربیت فرزندان 
 در جامعه

اولین همایش ملی سالمت 
 از دیدگاه قران کریم

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

اسفند  10-12 پوستر
1389 

 
  

 


