رزومه علمی اعضاء هیات علمی
مشخصات فردی:
نام  :نرجس
نام خانوادگی :کاظمی
مرتبه علمی  :مربی
پست سازمانی  :هیئت علمی
گروه علمی مربوطه  :پرستاری
ایمیلkazemi.n@dums.ac.ir :
آدرس محل کار:
تلفن و تلفکس :

سوابق تحصیلی :
کارشناسی  :رشته پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول4831 ،
کارشناسی ارشد  :رشته پرستاری( داخلی-جراحی) ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه4834 ،
دکتری تخصصی :
:PhD
فوق تخصص:

سوابق آموزشی :
الف) تدریس :
کارآموزی بخش  – ICUدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه -سال 4834
مراقبت های ویژه(دیالیز) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول -سال 4834

اصول و فنون مراقبتها ی پرستاری (پراتیک)  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول -سال 4834
کارآموزی بخش  -CCU-ICUدانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول -سال 4834
سرطان  -دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4834تا کنون
سالمت فرد و خانواده – دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4838تا کنون
سالمت جامعه -دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4838تا کنون
سالمت محیط -دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4838تا کنون
اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی گروه اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی دزفول –سال 4838
پراتیک گروه اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی دزفول –سال 4838
اصول استریلزاسیون گروه اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی دزفول –سال 4838
اصول و فنون فرد اسکراب گروه اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی دزفول –سال 4838
آموزش به بیمار -دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4838تا کنون
زبان تخصصی (گروه پرستاری و فوریت پزشکی) -دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4831تا کنون
مراقبت در منزل -دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4831تا کنون
کارآموزی بخش های  - ICU-اورژانس -داخلی -جراحی مردان -جراحی زنان -نروسرجری -ارتوپدی -هماتولوژی-
اطفال -دانشگاه علوم پزشکی دزفول – از سال  4834تا کنون

ب) برگزاری کارگاه های آموزشی
ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج
د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس  ،کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایان نامه و دانشگاه آن.

سوابق پژوهشی :
انتشار کتاب :
تالیف :
ترجمه :
انتشار مقاله :

مقاالت علمی در مجالت معتبر علمی-پژوهشی و بین الملی(: )ISI
سال

نام نشریه

نام مقاله

نویسندگان به ترتیب

بهار 4831

دو ماهنامه دانشکده پرستاری

تاثیر الگوی آموزشی بر مبنای پورت فولیو در ادراکات دانشجویان

دکتر حسین حبیب زاده ،نرجس

و مامایی ارومیه(علمی-

پرستاری از محیط آموزشی بالینی بر اساس مدل دریم

کاظمی ،یوسف محمد پور،
دکتر حمیدرضا خلخالی

پژوهشی)
تابستان

دو ماهنامه دانشکده پرستاری

بررسی صالحیت های اخالقی دانشجویان پرستاری دانشکده

یوسف محمدپور ،نرجس

4831

و مامایی ارومیه(علمی-

پرستاری-مامایی ارومیه(مقاله کیفی)

کاظمی ،دکتر محمود عباسی،
دکتر احسان شمس

پژوهشی)
تابستان

دو ماهنامه دانشکده پرستاری

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشکده

بهلول رحیمی ،نرجس کاظمی،

4831

و مامایی ارومیه(علمی-

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 4831

یوسف محمد پور ،لیلی رحمت

پژوهشی)
4831

نژاد ،نصراهلل جباری

مرکز تحقیقات مراقبتهای

تاثیر آموزش گزارش نویسی مشکل مدار بر ویژگی های گزارش

معصومه همتی مسلک پاک،

پرستاری دانشگاه علوم

پرستاری

نسرین خواجه علی ،نرجس

پزشکی ایران( نشریه

کاظمی

پرستاری ایران)
1141

1141

1141

1142

Portfolio as a learning tool: student’s perception
)(based on DREEM
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مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی -کنگره های داخل و خارج :
سال

نام کنگره

4831

نام مقاله

نحوه
ارائه

بررسی میزان رعایت اصول ایمنی در بخش های اورژانس بیمارستان
های آموزشی ارومیه
پوستر

اولین همایش کشوری ایمنی
در نظام سالمت با محوریت
ایمنی بیمار(ارومیه)
4834

بررسی میزان رعایت اصول

عوامل موثر بر بروز اشتباه در ثبت گزارش پرستاری در بیمارستان

ایمنی در بخش های اورژانس های آموزشی و خصوصی ارومیه در سال 4834
بیمارستان های آموزشی

رعایت اصول کلی پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در

ارومیه

اورژانس های بیمارستان های آموزشی تبریز
شناخت و کاربرد داروهای پرخطر در بین دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 4834

پوستر
پوستر
سخنرانی

مقایسه پیروی از استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت در
اورژلنس های بیمارستان های آموزشی شهر تبریز و ارومیه در سال

پوستر

4831
پوستر
دومین سمینار سراسری

دانش فارماکولوژی و مهارت محاسبات دارویی در بخش های ویژه

پوستر

توسعه آموزش علوم

قلبی :گاربردی بودن آموزش های پرستاری

برگزیده
ی همایش

پزشکی(سنندج) سال 4834
لزوم آموزش مستمر فارغ التحصیالن پرستاری در زمینه دانش
فارماکولوژی و مهارت محاسبات دارویی

پوستر

لزوم بازنگری در آموزش درس فارماکولوژی دانشجویان پرستاری

پوستر

نیاز به آموزش اثر بخش :رویکردی بر اساس ارزیابی شناخت و

پوستر

کاربرد داروهای پرخطر
جشنواره شهید مطهری

ارسال فرایند با عنوان :طراحی،تدوین و استقرار روش نوین
ارزشیابی بر مینای پورت فولیو بر ادراکات دانشجویان پرستاری از
محیط آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری
مامایی ارومیه

چهاردهمین همایش آموزش

تاثیر آموزش و ارشیابی با کارپوشه بر ادراکات دانشجویان

پوستر

در علوم پزشکی(تهران)

پرستاری دانشکده پرستاری مامایی ارومیه
محیط های آموزش بالینی :شکاف محیط مورد انتظار با محیط

پوستر

واقعی از منظر دانشجویان پرستاری
ارزشیابی روش تدریس و آموزش نظری اساتید دانشکده پرستاری
مامایی ارومیه از دیدگاه دانشجویان پرستاری
4831

اولین کنگره پژوهشی

داور

داخلی دانشگاه علوم پزشکی
دزفول
چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای ،ملی و بین المللی:
ترجمه مقاالت :
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
شرکت در فعالیت های میدانی ،برگزاری نمایشگاه ها :

سوابق اجرایی :
 مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری از سال  4831تا کنون
 دبیر کمیته پژوهش در آموزش  EDCاز سال  4831تا کنون

جوایز و افتخارات علمی :
عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):

پوستر

