
 

                     

 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار دادکشنه رپستای 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فردي
 

 نرجس حشمتي فرنام و نام خانوادگي: 

  علي نام پدر:

  0625135970 شماره شناسنامه:

 7/4/3152تاریخ تولد : 

 متأهل وضعیت ازدواج:

 nheshmatifar@yahoo.comپست الکترونیک : 

 05344033100 تلفن محل کار :

 وارسبزوار؛ پردیس دانشگاه علوم پزشکي سبزآدرس محل کار : 

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

       
 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 پرستاری کارشناسي
دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار
 67-79 

 داخلي جراحيپرستاری  کارشناسي ارشد
دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار
21-20 

         

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
 بررسي تاثیر آرامسازی بنسون بر خستگي بیماران تحت درمان با همودیالیز

 ( سوابق آموزشيپ

 



 

                     

 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار دادکشنه رپستای 

 

2 

 

 

 مربی دانشگاه آزاد سبزوار

 مدرس در کانون هالل احمر سبزوار

 39عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 

 روش تحقیقمدرس کارگاه 

 مدرس کارگاه پروپوزال نویسی

 ش به بیمارآموزمدرس کارگاه 

 مدرس کارگاه آموزشی امداد و نجات

 مدرس کارگاه آموزشی گزارش نویسی

 مدرس کارگاه آموزشی اصطالحات و اختصارات علوم پزشکی

 مدرس کارگاه مقاله نویسی
 

 ( سوابق اجرایيت
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی 

 پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار –یانه علمی همایش سالعضو کمیته اجرایی 

 شرق کشور سالیانه دانشجویان علوم پزشکیکنگره پژوهشی  عضو کمیته اجرایی

 سردبیر و عضو هیئت تحریریه نشریه خبری بازتاب کمیته تحقیقات دانشجویی 

 مشاور تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی 

 39سال  سبزوار، نواره تابستانیهمکاری در برگزاری دومین جش

 کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکیعضو 

 کارگروه حرکت به سوی دانشگاههای نسل سومعضو 

  (HSRپژوهش در نظام سالمت )ی با شورای همکار

 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 

ترونیکی و روتین مراقبت از خود بر میزان هموگلوبین گلیکولیزه افراد مبتال به دیابت بررسی مقایسه تأثیر آموزش الک

 2939نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر سبزواردرسال 

 بیماران همودیالیزی خستگیبررسی تأثیر آرام سازی بنسون بر

بیماران ترخیص شده از بیمارستانهای بررسی عملکرد پرستاران نسبت به آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و 

 2939شهرستان سبزوار در سال 

 2939بررسی موانع حساسیت اخالقی از دیدگاه پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 
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بررسی میزان آگاهی دانشجویان و کارکنان اتاق عمل از مالحظات اخالقی در رابطه با مراقبت از سالمندان تحت عمل 

 2932ر سبزوار در سال جراحی در شه

 تأثیر آرام سازی بنسون بر افسردگی بیماران همودیالیزیبررسی 

 2939 بررسی رابطه نگرش مذهبی و رضایت از زندگی و سالمت روانی در دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در سال

 بررسی مصرف خودسرانه دارو در سالمندان شهر سبزوار

 ی در پرستارانبررسی رعایت اصول صحیح گزارش نویس

 بیمار -بررسی ارتباط مناسب پرستار

 بررسی رعایت اصول کنترل عفونت در بیمارستان واسعی سبزوار
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

ف
ردی

 

 سال محل برگزاری نحوه پذیرش نام همایش عنوان مقاله

2 

ثیر انس با قرآن بررسی تا

کارکنان بر کیفیت زندگی 

پزشکی  دانشگاه علوم

 سبزوار)مقام اول کشوری(
 

جشنواره قرانی 

دانشگاههای علوم 

 پزشکی

 2939 دانشگاه حکیم سبزوار پوستر

 2939 دانشگاه شهید بهشتی پوستر کنگره بین المللی اخالق اخالق پرستاری و بحران 9

9 

بررسی موانع برقراری 

ارتباط مناسب پرستار با 

بیمار در بیمارستان های 

 سبزوارآموزشی شهر 
 

 2939 دانشگاه شهید بهشتی پوستر کنگره بین المللی اخالق

4 

بررسی موانع رعایت 

اخالق حرفه ای در 

عملکرد پرستاری از 

 دیدگاه پرستاران 

سمینار دانش و 

 تندرستی
 سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 شاهرود
2939 

5 

سازی بررسی تأثیر آرام

بنسون بر خستگی 

 همودیالیز

 -وییهمایش دانشج

 پژوهشی
 سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران
2939 

6 

بررسی تأثیر آموزش 

کارگاهی الکتروکاردیوگرام 

بر سطح دانش دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی 

 پوستر آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی 

 یزد
2939 
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 سبزوار

7 
تاثیر ارام سازی بنسون بر 

 خستگی همودیالیز
 انیسخنر کنگره مازندران

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران
2939 

3 

موزش به بیمار آبررسی 

در بیمارستانهای شهر 

 سبزوار

 پوستر کنگره مازندران
دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران
2939 

21 

بررسی عملکرد پرستاران 

در خصوص موازین کنترل 

 عفونت

 کنگره سالیانه شاهرود
پوستر 

 الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی 

 دشاهرو
2939 

22 

بررسی عملکرد پرستاران 

نسبت به آموزش به بیمار 

از دیدگاه پرستاران و 

بیماران ترخیص شده از 

بیمارستانهای شهرستان 

 2939سبزوار در سال 

 

 پوستر آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی 

 یزد
2939 

29 
سالمت معنوی و کیفیت 

 زندگی
 2939 دانشگاه شهید بهشتی پوستر اخالق پرستاری

29 
درک دانشجویان از موانع 

 اخالق پرستاری
 2939 دانشگاه شهید بهشتی پوستر اخالق پرستاری

24 
بررسی سالمت معنوی 

 دانشجوان علوم پزشکی 
 2939 دانشگاه شهید بهشتی پوستر اخالق پرستاری

25 

سازی بررسی تأثیر آرام

سطوح بنسون بر 

آزمایشات خونی بیماران 

 یهمودیالیز

-همایش سالیانه علمی

 پژوهشی
 سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
2939 

26 

 تیرعا زانیم یبررس

اصول استاندارد کنترل 

عفونت توسط پرستاران 

 شهر سبزوار در سال

2932 

-همایش سالیانه علمی

 پژوهشی
 سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
2939 

27 
گزارش یک مورد با دو 

 رارمثانه و مجرای اد

-همایش سالیانه علمی

 پژوهشی
 سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
2939 

 2939دانشگاه علوم پزشکی  پوستر-همایش سالیانه علمیارتباط آموزش  یبررس 21
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و  یکیالکترون

 انیدانشجو یتوانمندساز

 یپرستار

 سبزوار پژوهشی

23 

 ایسهیمقا یبررس

خواب سالمندان  تیفیک

و  سالمندان یسرا میمق

 منزل میمق

-همایش سالیانه علمی

 پژوهشی
 پوستر

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
2939 

91 

بررسی ارتباط بین 

استرس شغلی و 

وری بهره رضایتمندی و

 پرستاران 

 

 2939 دانشگاه تهران سخنرانی کنگره مدیریت تهران

 

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 موانع حساسیت اخالقی از دیدگاه پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار
The effect of benson relaxation technique on depression in patients undergoing 

hemodialysis-  
Complete duplication of bladder and urethra: A case report  

رزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی )پذیرش، حین بستری، ترخیص( از ا

 دیدگاه بیماران و پرستاران 

 2932 اصول استاندارد کنترل عفونت توسط پرستاران شهر سبزوار در سال تیرعا زانیم یبررس

 های آموزشی سبزواراصول گزارش نویسی در پرستاران شاغل در بیمارستانبررسی وضعیت رعایت 

 تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری

 نقش معنویت وسالمت معنوی بر کیفیت زندگی

 های آموزشی شهر سبزوارموانع برقراری ارتباط مناسب پرستار با بیمار در بیمارستان

 بیماران تحت همودیالیز خستگیسازی بنسون بر تأثیر آرام
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 اتترجمه و تأليفخ( 

 تألیف کتاب آموزش آنژیوگرافی برای پرستاران

رولوژیتألیف کتاب جراحی در ا  

 تألیف کتاب روشهای تشخیص بیماریهای عروق کرونر

 
 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 آشنایی با واکسیناسیون و عوارض دارویی

 ADR کارگاه

 فنون مشاوره

 مهارتهای زندگی

 عفونت های بیمارستانی

 cpr   پیشرفتهو انتوباسیون 

 بازآموزی مباحث قلب و عروق

 ECGتفسیر 

  CVAبامراقبت بیماران 

 آموزش مراقبت بیماران مسموم

 اطفاء حریق

 پرستاری بهداشت روان

Adult Autoimmune Entropathy 

 ABGتفسیر 

 تفسیر گرافی

  هموویژیالنس

 ICDLمهارت هفتگانه 

 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 

 – "SPSS "کارگاه 

 "STATA"کارگاه 

 در پرستاری اخالق

 ضیافت اندیشه اساتید

 روش تحقیق
EndNote 

 آمار مقدماتی



 

                     

 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار دادکشنه رپستای 

 

7 

 

 آشنایی با کتابخانه ملی پزشکی دیجیتال

 گزارش نویسی

 اخالق در پژوهش

 OSCEکارگاه 

 طرح درس و طرح دوره در آموزش پزشکی

 مدیریت کنترل عفونت، سالمت شغلی و ایمنی بیمار در بیمارستان

 اخالق پزشکی

 -ECG )الکتروشوک-ونتیالتور( کار با تجهیزات پزشکی

 ه از محدودکننده های فیزیکی در بخش مراقبت ویژه و مراقبت پرستاری مرتبط با آناستفاد

 راههای کاهش خطاهای دارویی

 ICU مراقبتهای پرستاری دربخش

 CCU مراقبتهای پرستاری دربخش

 ابزار سازی در پژوهش

 ایمنی بیمار

 مدیریت اضطراب و استرس

 مراقبتهای پرستاری حین ترانسفوزیون خون

 ای شایع در بخش اورژانسمهارت ه

 انسولین درمانی

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي

 

 

 افتخارات( عناوین و ر

 39سال دانشجوی نمونه کشوری

 39سال  پژوهشگر برتر معاونت درمان

 34سال  پژوهشگر برتر معاونت آموزشی

 36 سال بانوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 39سال در هجدهمین جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور پژوهشیوری در بخش مقام اول کش

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز


