
 

 رزومه علمی اعضاء هیات علمی 

 

                      :مشخصات فردی    
 نسیمنام : 

 حمیدی پور  :نام خانوادگی

 مربی : مرتبه علمی

 یئت علمی ه: پست سازمانی

 دانشکده پرستاریمربوطه :علمی گروه 

 n.hamidipour.1397@gmail.comایمیل:

                                                                                                        ل دانشگاه علوم پزشکی دزفو     آدرس محل کار:

 تصویر شخص

 09166326823--09397293123تلفن و تلفکس :

 

 

  سوابق تحصیلی :

 :رشته تحصیلی )گرایش(، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک   کارشناسی :

 1392-ه ازاد اسالمی واحد دزفول دانشگا –پرستاری 

 :رشته تحصیلی )گرایش(، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک:  کارشناسی ارشد

 1396-دانشگاه ازاد تهران –داخلی و جراحی 

 :سوابق آموزشی 

 : دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .الف( تدریس  

 با دانشگاه علوم پزشکی دزفول  94با دانشگاه ازاد و از سال  92اموزی از سال گذراندن واحد های کار 

 تدریس درس فن اوری اطالعات برای دانشجویان فوریت پیش بیمارستانی 

 برنامه ریزی و نظارت بر دانشجویان اینتر شیپی 

یرتصو  



 دبیر کمیته ی اعتالی اخالق حرفه ایی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 ولید پورت فولیو دانشکده پرستاریهمکاری در ت

 بیست و پنجمین جشنواره قران و عترت وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی  رشته ی مقاله نویسی درکسب مقام اول در

 دبیر اجرایشرکت در ازمون اسکی به عنوان ارزیاب و 

 :ب( برگزاری کارگاه های آموزشی

کارگاه اموزش تزریقات جهت  –کارگاه مراقبت از سالمندان  –در پرستاری  کارگاه اخالق–گارکاه سوختگی  -CPRکارگاه 

 –کارگاه پزشک خانواده  –کارگاه ایمنی مددجو  –کارگاه اموزش عالئم حیاتی به دانشجویان پزشکی  –دانشجویان پزشکی 

 کارگاه کنترل عفونت های بیمارستانی 

 داخل و خارج  در مجامع علمیج( سخنرانی 

 نامه و دانشگاه آن. ی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانیایان نامه های تحت راهنماد( لیست پ

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

 دفترچه راهنمای اموزشی دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 دفترچه راهنمای اموزشی دانشجویان جدید الورود دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 دفترچه راهنمای اموزشی دانشجویان جدید الورود دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 ترجمه :

 مقاالت متعدد در روزنگار دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 انتشار مقاله :

ویژه  مراقبت کیفیت زندگی پرستاران بخش های و  یشناختی رفتاری بر استرس شغل مدیریت استرس به شیوه هثیر مداخلأت

 شهرستان دزفولمنتخب بیمارستان های 
 

 ***دکتر خلیل علی محمدزاده     1**دکتر محبوبه صفوی  *پورنسیم حمیدی
 

 تهران پزشکی ی واحدعلوم* دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری، دانشگاه آزاد اسالم

 تهران پزشکی ** استاد راهنما و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم

 تهران پزشکی ** استاد مشاور و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم

 

 طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته( :
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 بیماران پس از عمل قلب باز تاثیر اموزش خانواده محور برکیفیت زندگی

 شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :

 ت در جلسات و کمیته ها و اردوهای فرهنگیشرک

  دانشگاه علوم پزشکی دزفول   EDCهمکاری متعدد با 

 .اجرایی در این بخش گنجانده شود و مدیریتیهرگونه فعالیت  سوابق اجرایی :

 رژانس گنجویان دو سال کار در بخش او

 ICU OHدوسال کار در بخش 

 کار با دانشگاه ازاد اسالمی واحد دزفول به صورت مربی 

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 وهشی دانشجوییانجمن پژ

 :) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(مهارت ها 

 دارنده گواهی فلوشیپ اموزش مجازی 

 موزشی پدافند غیر عامل دورهادارنده گواهی 

 دارنده گواهی شرکت در ازمون های اسکی متعدد

کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات دارنده گواهی شرکت در 

 علمی 

 دارنده گواهی شرکت در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه 

 لمی دارنده گواهی پایان دوره دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات ع

 دارنده گواهی اشنایی با ابزار پژوهشی و نظام نوین اطالعات ایران ) نوپا (



 triappدارنده گواهی اموزش بالینی 

 LMSدارنده گواهی اموزش سامانه 

 دارنده گواهی توضیح و تفسیر ایین نامه های ارتقاءاعضاء هیت علمی 


