
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 
 آدرس ایمیل گروه  دانشکده دانشگاه نام و نام خانوادگی 

 Fsharififard1391@yahoo.com هوشبری پیراپزشکی علوم پزشکی قم فاطمه شریفی فرد 

 

 سوابق تحصیلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرك :

 مدرك تحصیلی ردیف

 )لیسانس...( 

تاریخ اخذ مدرك  مدت تحصیل محل دانشگاه اهنام دانشگ رشته تحصیلی

 تحصیلی

 درجه

 تا از كشور شهر

 کاردانی 1381 81 79 ایران همدان علوم پزشکی همدان هوشبری فوق دیپلم  1

 کارشناسی 1387 87 83 ایران قم علوم پزشکی قم  پرستاری  لیسانس 2

پرستاری داخلی  فوق لیسانس 3

 جراحی

 کارشناسی ارشد 1393 93 91 ایران تهران انعلوم بهزیستی تهر

 : عنوان پایان نامه 

         1392ی قم در سالدانشگاه علوم پزشک انیدانشجوتحصیلی  زهیانگتحصیلی با خودكارآمدی آموزشی و  فرسودگیكارشناسی ارشد : بررسی ارتباط  

  

 

 

 

 



 

 

 سوابق خدمت دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب تاریخ :

  بیمارستان مباشر همدان ماه7  1381 1380 تکنسین بیهوشی  دانشجو پاره وقت  کاردانشجویی

  بیمارستان نکوئی  ماه5  1381 1381 تکنسین بیهوشی دانشجو پاره وقت کاردانشجویی

  مرکز طب آزما سال1  1382 1381 پرستار بیهوشی  کاردان  پاره وقت ساعتی

طرح  نیروی 

 انسانی

 طرحی قت تمام و
 تکنسین بیهوشی

1381 1382 24 

 روز

 ماه 10
 بیمارستان نکوئی اتاق عمل 

 

  جراحی زنان بیمارستان کامکار سال1 ماه4 1389 1388 پرستار یمرب تمام وقت  پیمانی

 تمام وقت  پیمانی

 مربی  یمرب

)انتقال از  دانشگاه علوم پزشکی قم سال5  1394 1389

درمان به 

 آموزش (

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال4  1393 1389 مسئول  امور آموزشی یمرب تمام وقت  پیمانی

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال3  1393 1390 مسئول امور بالینی  یمرب تمام وقت  پیمانی

 تمام وقت  پیمانی
 کمیته برگزاری امتحانات  یمرب

نیمسال دوم   89-90نیمسال دوم  

95-94 

ترم  11 

 متوالی
گاه علوم پزشکی قمدانش  

 

 تمام وقت  پیمانی
 مسئول دایره امتحانات  یمرب

 نیمسال دوم 

90-89 

نیمسال دوم 

95-94 

ترم  11 

 متوالی 
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال1  1393 1392 مربی ناظر یمرب تمام وقت  پیمانی

 تمام وقت  
 

ی بالینی مسئول برنامه ریزی، نظارت و ارزیاب

 رشته هوشبری
1393 1394 

 سال1 
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال1  1394 1393 کارشناس دفتر توسعه آموزش  مربی تمام وقت  پیمانی 

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال1 ماه4 تا کنون 1394 هیات علمی یمرب تمام وقت  پیمانی

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال1  تا کنون 1394 رشته هوشبری گروهمدیر  مربی تمام وقت  پیمانی

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال5  تا کنون 1390 دانشکده پیراپزشکی عضو شورای آموزشی یمرب تمام وقت  یمانیپ

  قمدانشگاه علوم پزشکی  سال5  تا کنون  1390 دانشکده پیراپزشکی عضو شورای پژوهشی یمرب تمام وقت  یمانیپ

 دانشگاه علوم پزشکی قم سال1  تا کنون 1394 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات یمرب تمام وقت  یمانیپ

 

 



 

 یمرب تمام وقت  یمانیپ
 یهوشبر انیاستاد مشاور دانشجو

 دوم  مسالین

 94-93 

دوم   مسالین

94-93 

 

4 
ل 

سا
یم

ن
 

  دانشگاه علوم پزشکی قم

 یمرب تمام وقت  یمانیپ
 اور دانشجویان هوشبریاستاد مش

 نیمسال اول

 94-95 

نیمسال اول 

94-95 

  دانشگاه علوم پزشکی قم 

 دوم  مسالین 94-95دوم  مسالین یهوشبر انیاستاد مشاور دانشجو یمرب تمام وقت  یمانیپ

95-94 

  دانشگاه علوم پزشکی قم 

نیمسال اول  95-96نیمسال اول  یهوشبر انیاستاد مشاور دانشجو یمرب تمام وقت  یمانیپ

96-95 

  دانشگاه علوم پزشکی قم 

  دانشگاه علوم پزشکی قم سال1 ماه2 تا کنون EDC 1394عضو کمیته توانمند سازی اساتید  یمرب تمام وقت  یمانیپ

عضو شورای مرکزی امر به معروف ونهی از  یمرب تمام وقت  یمانیپ

 منکر 

  مدانشگاه علوم پزشکی ق سال1  تا کنون 1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 شركت در كارگاههاي دانش افزایی و توانمند سازي 

 محل نام دوره ردیف

 برگزاری

 امتیاز مدت  تاریخ انجام فعالیت شماره مجوز

   تا تاریخ ازتاریخ تاریخ شماره   

 ستاد دانشگاه اخالق علمی و حرفه ای

 

26/5/94 26/5/94 د/8660  26/5/94  16  

اقتصااد  "اسااتید بیایجی باا مو او  هم اندیشی

 "مقاومتی

 

دانشااااگاه علااااوم 

پزشااااکی شااااهید 

 بهشتی

192/0902 28/8/94 28/8/94 28/8/94 8  

هم اندیشی اساتید با مو و  راهکارهاای اناب باا 

 نماز و معنویت در دانشگاه

حااااوزه ریاسااااات 

 دانشگاه

  4 28/2/94 28/2/94 13/5/94 د/7940

  15   94مهر و آبان  د/15573 مشهد مقدس  بیت اسالمیدانش افزایی تعلیم و تر

  3 25/6/94 25/6/94 3/7/94 /222 ستاد دانشگاه د پروری انتقال تدریب وشاگر -نشیت هم اندیشی

EDC 2   3/4/94 د/5510 ستاد چالش ها و انتظارات  

دانشااااگاه علااااوم  معرفت شناسی دینی 

 پزشکی قم

  16  15/10/96 2/11/96 34/18705پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوابق تدریس
 تعداد دانشجویان و رشته تعداد واحد نام درس ترم تحصیلی ردیف

 87هوشبری  4 1کارآموزی 88-89 دوم نیمسال  1

 87هوشبری  4 2کارآموزی 89-90اول نیمسال  2

 87هوشبری  4 3کارآموزی 89-90دوم نیمسال  3

 88بری هوش 4 1کارآموزی 89-90 دوم نیمسال  4

 89فوریت  1 اصول وفنون مراقبت ها 89-90 دوم نیمسال  5

 87هوشبری  4 4کارآموزی 90-91اول نیمسال  6

 90فوریت  1 اصول وفنون مراقبت ها 90-91اول نیمسال  7

 88هوشبری  6/0 2کارآموزی 90-91اول نیمسال  8

 88هوشبری  4 3کارآموزی 90-91دوم نیمسال  9

 89هوشبری  4 2کارآموزی 91-92اول نیمسال  10

 89هوشبری  5 3کارآموزی 91-92دوم نیمسال  11

 89هوشبری  4 4کارآموزی 92-93اول نیمسال  12

 89هوشبری  2 اصول مراقبت های پس ازبیهوشی 92-93اول نیمسال  13

 90اتاق عمل  1 فوریت پزشکی 92-93نیمسال دوم  14

 91هوشبری  5/1 کمک های اولیه 92-93نیمسال دوم  15

 91هوشبری  1 کمک های اولیه 92-93نیمسال دوم  16

 بهداشت حرفه ای1 کمک های اولیه 92-93نیمسال دوم  17

 بهداشت حرفه ای 1 کمک های اولیه 92-93نیمسال دوم  18

 91هوشبری  3 اصول بیهوشی 92-93نیمسال دوم  19

 91هوشبری  4/3 1کارآموزی  92-93نیمسال دوم  20

 90هوشبری  1 3کارآموزی  92-93نیمسال دوم  21

 

22 
 89هوشبری  6/3 1کارآموزی در عرصه  92-93نیمسال دوم 



 91اتاق عمل  2 بیهوشی 93-94نیمسال اول  23

 90هوشبری  2 اصول مراقبت های پس ازبیهوشی 93-94نیمسال اول  24

 91هوشبری  3/4 2کارآموزی  93-94نیمسال اول  25

 91اتاق عمل  2 اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی93-94ال دوم نیمس 26

 91هوشبری 1 3کارآموزی  93-94نیمسال دوم  27

 معرفی به استاد 2/0 اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی93-94نیمسال دوم  28

 91اتاق عمل  2 بیهوشی94-95نیمسال اول  29

  91هوشبری  2 مراقبت در اتاق بهبودیاصول پیشرفته 94-95نیمسال اول  30

 91هوشبری  75/3 4کارآموزی94-95نیمسال اول  31

 92هوشبری  3داخلی جراحی 94-95نیمسال دوم  32

 91اتاق عمل 2 اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی94-95نیمسال دوم  33

 92هوشبری  34کارآموزی 94-95نیمسال دوم  34

 معرفی به استاد 2/0داخلی جراحی94-95نیمسال دوم  35

 معرفی به استاد 2/0کمک های اولیه 94-95نیمسال دوم  36

 92هوشبری  1 4کارآموزی  95-96نیمسال اول  37

 92اتاق عمل  2 بیهوشی95-96نیمسال اول  38

 95اتاق عمل ناپیوسته  2 اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی95-96نیمسال اول  39

  91هوشبری  2اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی95-96نیمسال اول  40

 94اتاق عمل  1 اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی 96-97نیمسال دوم  41

 94هوشبری  3 داخلی جراحی 96-97نیمسال دوم  42

 95اتاق عمل  4 داخلی جراحی 96-97نیمسال دوم  43

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 م شده داوري هاي انجا

1 02/08/94  داوری پروپوزال بررسی شیوع و علل بستری مجدد بیماران سزارینی بیمارستانهای قم 

2 30/7/95  داوری مقاله پژوهشی در مجله توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی 

3 25/06/95  شاغل در بخش مراقبت ویژه داوری طرح تحقیقاتی بررسی ارتباط بین درک از مراقبت بیهوده و دیسترس اخالقی پرستاران  

4 10/1/95  داوری طرح ارزیابی حیطه های کاری استاد مشاور از دیدگاه اساتید مشاور  

5 5/2/95  داوری پروپوزال کمیته تحقیقات 

6 31/1/96  داوری بررسی تاثیر رایحه گل محمدی بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش آی سی یو 

7 31/1/96  درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم –زان استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران نوبت کارمراقبتی داوری بررسی می 

8 31/1/96  داوری بررسی میزان اگاهی و اجرای شرح وظایف تخصصی پرستاران هوشبری در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم 
  



  

 شی كوتاه مدتكارگاهها و دوره هاي آموزشی و پژوه

مدت بر حسب  تاریخ نام دوره ردیف

 ساعت

 مالحظات امتیاز محل دوره

 تا از

9/08/94 روش ها و فنون تدریب مقدماتی 1  4    

25/06/94 ابزار سازی در پژوهش های سالمت و دین  2  4    

28/05/94 مروری بر قوانین باالدستی مرتبط با سالمت و سیاست های كلی نظام سالمت  3  4    

2/06/94 آشنایی با مکاتبات اداری و اتوماسیون اداری  4  4    

14/04/94 آشنایی با نحوه تدوین آزمون ها و تجزیه و تحلیل سواالت 5  3    

21/03/94 آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  6  4    

26/09/94 دانش پژوهی آموزشی 7  5    

8 Spss 1پیشرفته   10/10/94  5    

15/10/94 مهارت های ارتباطی و مشاوره با دانشجو 9  2    

18/05/95 طراحی راهنمای مطالعه و یادگیری  10  4    

11 Flipped Classroom 11/06/95  3    

05/03/95 چییتی و مولفه های الگوی دین شناخت سبک زندگی 12  4    

یاصول و روش های مراقبت معنو 13  13/05/95  4    

14 Spss  95تیر و مرداد  4    

15 End Note 26/08/94  5    

20/2/94 عشق و سالمتی 16  2    

7/2/94 كارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی 17 د/4607   20/3/94 4     

15/3/94 آشنایی با منابع الکترونیک اسالمی مرتبط با طب 18  2    



نقد و داوری مقاالتكارگاه  19  10/5/94  2    

24/8/95 كارگاه تمدن مهدوی و آینده جهان  20 ساعت4      

10/8/95 كارگاه آشنائی با آئین نامه استعدادهای درخشان و بنیاد نخبگان  21 ساعت 3      

26/7/95 كارگاه آموزش داوری طرح درس 22 ساعت 2      

6/11/95 الگوهای فعال تدریب  23  3    

90/  5/  26 كارگاه روش تحقیق  و پروپوزال نوییی  24  10    

Search  19  /5  /90كارگاه  25  4    

18/6/91 كارگاه تربیت پرسپتورشیپ 26  20    

23/9/91 كارگاه شیوه های اماری در پژوهش های حیطه علوم پزشکی  27  6    

16/6/92 كنگره ملی اورژانیهای پیش بیمارستانی  28  30    

20/6/96 كارگاه فن بیان در برقراری  ارتباط اثر بخش  29 ساعت4      

96دی و بهمن  كارگاه خالقیت در تدریب  30 ساعت 6      

96تیر  درامدی بر نظام سالمت در اسالم  31 ساعت 10      

 



  

 

 

 مقاالت در نشریات معتبر داخلی به زبان فارسی 
 

  یزیالیهمود مارانیدر ب یمذهب ی مقابله یو راهبردها یت معنوسالم عنوان مقاله : 1
  92، بهار یمجله روانپرستار

 قم یراپزشکیو پ یپرستار انیدر دانشجو یلیتحص یبا خودکارآمد یلیتحص یارتباط فرسودگعنوان مقاله :  2
  93، شهریور  هیاروم یو مامائ یمجله دانشکده پرستار

 92تبط با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال عوامل مرعنوان مقاله :  3
 93، پاییز 3ف شماره  3آموزش پرستاری ، دوره 

  شتی سال نسبت به غربالگری سرطان کولورکتال ، بر اساس مدل باورهای بهدا 50بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد افراد باالتر از  عنوان مقاله : 4

 94اردیبهشت  ، دانشگاه علوم پزشکی قم شماره اول،دوم

   عنوان مقاله :تاثیر یادگیری مبتنی بر الگوریتم بر تصمیم گیری بالینی دانشجویان فوریت های پزشکی 5

  94،پاییز  3مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی یزد، دوره دهم، شماره 

 باط انگیزه و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشجویان علوم پزشکی قم ارتعنوان مقاله :  6
  94، اسفند  12مجله دانشگاه علوم پزشکی قم شماره 

  مذهبی با سالمت روان در دانشجویان  –بررسی همبستگی مولفه های بهزیستی معنوی عنوان مقاله : 7

  4 شماره مجله علوم پزشکی قم ، دوره دهم، 

 همبستگی تنیدگی ، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان مقاله : 8
 95مجله علوم پزشکی قم ، دوره دهم، شماره هفتم، مهر 

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی فرسودگی و تحصیلی تاب آوری ارتباط 9
 96، دی 5، شماره 10های آموزش در علوم پزشکی ،سال مجله راهبرد

  سال قم، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در پژوهش به مندی عالقه میزان 10

 96، مهر 7، شماره  11مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره 

 خون پرفشاری به مبتال در بیماران درمانی رژیم از تبعیت و بیماری ادراك بین ارتباط بررسی 11

 95، تابستان 2، شماره  3مجله آموزش و سالمت ، دوره 

 

 



 

 

 

 

 مقاالت در نشریات معتبر بین المللی و داخلی به )زبان خارجی( 

Title: The relationship between self- efficacy and exam anxiety among the paramedical student of  Qom University  

Jornal of advances in Medical Education, vol 1,No3,2016 1 

Title: Attitude toward Spirituality, Spiritual care, and its Relation ship with Mental Health among Intensive care Nurses 
 

Journal ,VOL,NO: Jornal of Health, Spirituality and Medical Eyhics , Vol 3 , No 3,2016 

 

 

2 

 

 Title: Relationship between Islamic Lifestyle and Mental Health among the Students of the Qom University of Medical Sciences 
 

 Jornal of  Health, Spirituality and Medical Eyhics , Vol 4 , No 3,2017 

 

 

3 

Title :Evaluating Spiritual Experiences and Some Psychological Components in Medical Students 

Jornal of Social Behavior Research & Health Vol 1 , No 1,2017 

 

 

4 

 

 RELATED FACTORS IN THE QUALITY OF LIFE OF DIABETIC ELDERLIES 

 
 Iranian Journal of Diabetes and Metabolism; Vol.16, No 5, 2017 

5 

 

 



  

 

 شركت در مجامع علمی و بین المللی مربوط به 

 موضوع بحث مجمع تاریخ دعوت یا ماموریت ردیف

1 

هوشبری با استفاده از الگ بوک طراحی شده در آموزش بالینی( 5) تعیین مهارت یادگیری و ارزشیابی دانشجویان ترم  

 سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 91

2 

(در بیماران همودیالیزی ای مقابله ی مذهبی و سالمت معنوی) بررسی ارتباط بین راهبرده 

سومین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار  90
 جهرم -جنوب

3 
 ی معنویت و مراقبت معنوی با سالمت روان پرستاران مراقبت ویژه()بررسی رابطه 

 اولین کنگره اخالق پرستاری 92

4 
 قابله مذهبی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی ()بررسی ارتباط بین سبک های م 

 اولین کنگره تازه های پژوهش در سالمت 91

5 
 )ارتباط خودکارآمدی و اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی( 

 گرگان -پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 91

6 

 رش ارزشیابی یک گروه از دانشجویان بر اساس کارنامه بالینی طراحی شده ()طراحی کارنامه بالینی کارشناسی هوشبری و گزا 

 چهارمین جشنواره شهید مطهری 90

7 
 )صالحیت معنوی و نگرش به مراقبت معنوی در پرستاران مراقبت ویژه( 

 همایش سراسری اخالق و فرهنگ در علوم سالمت 

 ی سالمت معنویشرکت در همایش مل  شرکت در همایش ملی سالمت معنوی 8

 

 

 

 

 

 



 

 تاریخ تکمیل نام و موضوع اثر ردیف

3/92 شهر قم یمراکز آموزش ژهیو یپرستاران شاغل دربخش ها یو مراقبت معنو تینگرش به معنو یبررس 1  

 92 1392تهران  یو توانبخش یستیارشد دانشگاه علوم بهز یکارشناس انیدانشجو یپژوهش یخودکارآمد یبررس 2

7/91 قم یوابسته به دانشگاه علوم پزشک  یدرمان یمراجعه کننده به مراکز بهداشت زیالیتحت د مارانیب  یزندگ تیفیو ک یاعتقادات مذهب نیرابطه ب یسبرر 3  

  3/94 ودیالیز شهر قم بررسی ارتباط بین بار عالیم مرتبط با دیالیز و کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسائی مزمن کلیه مراجعه کننده به مراکز هم 4

 95  معنوی و سالمت روان در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه ع پ قم –مذهبی بررسی ارتباط بین مولفه های بهزیستی  5

8/92 سرطان کولون یسال درباره غربالگر 50افراد باالتر از  یآموزش یها ازین یبررس 6  

  95 تاه سنجش دینداری و معنویت در دانشجویان ع پ قم ترجمه و بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کو 7

8/94 بررسی سبک های مقابله مادران کودکان کم توان ذهنی  8  

 96  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم  عالقمندی پژوهشیبررسی میزان  9

 قم  بررسی ارتباط تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  10

 در حال انجام بررسی ارتباط جو کاری و فرسودگی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی استان قم   11

  95 بررسی رابطه سازگاری اجتماعی و سالمت معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم  12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تقدیرنامه ها 
 

 8/3/82 پ/2560/6/34 نجات جان بیمار تقدیرنامه درج در پرونده پرسنلی

 18/8/90 پ/14317/34 کارمند نمونه تقدیرنامه

 28/12/90 د/271/29 ارائه خدمات آموزشی تشویق کتبی درج در پرونده

 23/12/91 د/884/29 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی تشویق کتبی درج در پرونده

 26/10/92 د/10352 تقدیر وتشکر لوح تقدیر

 20/12/90 د/13630 تقدیر وتشکر تقدیر

 11/2/92 د/83/29 تقدیر وتشکر تقدیر

 14/2/90 د/155/11 تقدیر تقدیر

 16/2/91 د/110/29 تقدیر تقدیر

 26/10/92 د/10352 تقدیر وتشکر تقدیر

 25/10/96 29/945د/ جهت راه اندازی رشته تقدیر

 17/11/95 22/532د/ کسب نمره ارزشیابی برتر تقدیر

 11/5/95 8693د/ ابی برترکسب نمره ارزشی تقدیر

 23/1/96 27333د/ استاد برتر دانشکده پیراپزشکی تقدیر

 بالینی کارشناسی هوشبری و گزارش ارزشیابی یک گروه از دانشجویان هطراحی کارنام

 چهارمین جشنواره شهید مطهری()بر اساس کارنامه بالینی طراحی شده 
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