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 یل ی سوابق تحص -2

 سال اخذ دمرك دانشكده محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع
گاه آزاد بجنورد رپستاری کارشناسی  1831 دانش

گاه علوم زپشكی مشهد رپستاری رماقبتهای وژیه کارشناسی ارشد  1832 دانش
    دکتری

    ساری
 :حاتی توض 
 
 



 اهی آموزشی اه و کارگاه دوره -8
 اتریخ مشخصه محل اهی گذرانده شده دوره ردیف

ثبت شده رد ساماهن   AHAزری نظر  مشهد موسسه احیارگان طب         BLS       ALS   PALS  2112اتزه اهی احیای قلبی ریوی  1
 آموزش دمام 

1831 

گاه آزاد بجنورد آئین انهم اهی آموزشی علوم زپشكی  2  1831 1112مشخصه: EDO   دانش
گاه آزاد بجنورد پیشزفته  SPSSکارگاه  8  1831 8113شناهس: EDO دانش
گاه آزاد بجنورد نویسی هب زبان افرسیمقاهل  4  1831 8118شناهس: EDO دانش
گاه آزاد بجنورد جستجوی منابع الكترونیک 2  1831 11182شناهس: EDO دانش
گارش رطح ردس ییآشنا 1 گاه آزاد بجنورد با ن  1834 11181شناهس: EDO دانش
1 OSCE گاه آزاد    آشنایی با آزمون بالینی ساختارمند عینی   1832 11148شناهس: EDO بجنورد دانش
گاه علوم زپشكی مشهد  (یاب یو سنجش و ارز سی تدر  ی،روش اه یردس  یزی) ربانهم ر یآموزش  یزیربانهم ر 3  1832 428413/32شماره: EDC دانش
گاه علوم زپشكی مشهد  )همایش کشوری و بین المللی  یابت ید یمبتال هب اپ ماری آموزش هب ب  3 دانش

 رعوقی(اختالالت 
 1831 422112/31شماره:

گاه علوم زپشكی مشهد  پیشرفته  pubmedکارگاه   11  1831 1131114شماره: دانش
گاه علوم زپشكی مشهد  End-noteررفنس نویسی    کارگاه  11  1831 843/31شماره: دانش

12 spss  گاه علوم زپشكی مشهد   شرفتهی پ  1831 242482/31شماره: دانش
گاه   18 گاه آزاد بجنورد دفتر توانمند سازی و آموزش اهی  اخالق رد دانش دانش

 کارربدی 
 1834 33328شناهس : 

گاه آزاد بجنورد دفتر توانمند سازی و آموزش اهی  یمطالعات رفهنگ  یروش شناس  14 دانش
 کارربدی 

 1834 88842شناهس : 



گاه آزاد بجنورد معارف امام صادق )ع( 12 /د11312/21شماره: دانش
/32 

1831 

11 Concept Map       Advanced search     
Medical Knowledge Management 

Proposal Writing 

گاه علوم  اولین دمهس اتبستانی  ژپوهشی کشوری دانش
 زپشكی مشهد

 1831 

  :دمرس کارگاه اهی 
 )ع( بجنورد یامام عل  مارستانی جهت رپسنل ب    1831سال  ساعت  11هب دمت    CPRالگوریتم اهی ضمن خدمت با عنوان  یدمرس کارگاه آموزش 
 )ع( بجنور حسنامام  مارستانی جهت رپسنل ب    1831سال  ساعت  21هب دمت    CPRالگوریتم اهی ضمن خدمت با عنوان  یدمرس کارگاه آموزش 
 )ع( بجنورد یامام عل  مارستانی جهت رپسنل ب    1831سال  ساعت  12اورژانس هب دمت  یرتال  زاتی ضمن خدمت با عنوان دارواه و تجه  یدمرس کارگاه آموزش 
 امام رضا )ع( بجنورد مارستانی جهت رپسنل ب  31ساعت  سال   12هب دمت  یو رماقبت رپستار یمغز یضمن خدمت با عنوان سکته اه یدمرس کارگاه آموزش 
   31سال   )ع( بجنوردبنت الهدی   مارستانی رپسنل ب   سنل ردمانی و اداری کمک اهی اولیه  جهت رپضمن خدمت  یدمرس کارگاه آموزش 

  1831ساعت سال  22روستایی هب دمت دمرس  دوره اهی ضمن خدمت کمک اهی اولیه و فوریت اهی زپشكی  و آمادگی  و مقابله با بالیای طبیعی جهت  رپسنل رشکت پتروشیمی و آبفای 
گاه ازاد اسالم  یرپستار انیو رمب  دیاسات  یاراهئ شده ربا  یس ی دمرس کارگاه  زگارش نو  1832ساعت سال 11واحد بجنورد  هب دمت یدانش

گاه ازاد اسالم   دیاسات  یاراهئ شده ربا  یوی ر یقلب  یایدمرس کارگاه  اح   رد هفته ژپوهش 1831واحد بجنورد  سال یو کارمندان دانش
گاه ازاد اسالم  انیدانشجو یااراهئ شده رب  یوی ر یقلب  یایدمرس کارگاه  اح   رد هفته ژپوهش 1832واحد بجنورد  سال یدانش

گاه علوم زپشك  یدانشكده داروساز انیدانشجو یو اپنسمان ( اراهئ شده ربا ای،  اح  قاتی )زتر هی اول  یکمک اه یدمرس کارگاه  آموزش   1831ساعت سال  12مشهد هب دمت یدانش
 ساعت4هب دمت  1832سال  یهب مناسبت هفته آموزش رد دانشكده داروساز قاتی زتر یو عمل  یتئور یدمرس کارگاه آموزش 

 ساعت  4هب دمت  1832مشهد سال  یو مامائ  یدانشكده رپستار انیدانشجو یاراهئ شده ربا ABG شرفتهی پ  ری دمرس کارگاه تفس 
 ساعت 4هب دمت  1832مشهد سال  یو مامائ  یدانشكده رپستار انیدانشجو یاراهئ شده ربا Brain CT شرفتهی پ  ری دمرس کارگاه تفس 
 ساعت 4هب دمت 1832مشهد سال  یو مامائ  یدانشكده رپستار انیدانشجو یاراهئ شده ربا MRI شرفتهی پ  ری دمرس کارگاه تفس 



 ساعت 4هب دمت  1831مشهد سال  یو مامائ  یدانشكده رپستار انیدانشجو یاراهئ شده ربا END NOTEهب روش   یس ی دمرس کارگاه ررفنس نو
 :دمری  ربزگاری کارگاه اه ی 

       8113مقدماتی   با مشخصه :    SPSS                                         8111با شناهس:   1831روش تحقیق پیشرفته سال 
گاه ازاد بجنورد                          11113زگارش نویسی رپستاری با شناهس                                      11142با شناهس:   رطاحی سواالت چند زگینه ای     دانش

گاه آراد بجنورد   OSCEمسئول ربزگاری آزمونهای   دانشكده رپستاری مامائی دانش



 یسابقه آموزش   یسوابق شغل -4
 سال خاتمه سال رشوع محل یسابقه آموزش 

ادماد و  اتیعمل  تی ریدم  یرحهف ا یکارشناس  انیاورژانس ، دانشجو یاه تی اه و مصدوم  یماری شناخت ب  یتئور سی تدر
 نجات 

 ادماد سوانح  یرحهف ا یکاردان   انیاز رتوما ،دانشجو یانش  یاه تی رد مصدوم  یات یح  یاه تی حما 
  یو جسمان  یآمادگ  هیاپ یگری رمب  یرحهف ا یکاردان  انی، دانشجو یزپشك  هی کمک اه اول  
  یاریدارو-خدمات سالمت یرحهف ا  یکاردان  انی، دانشجو 1و  2    یداروشناس  

گاه علم    یوابسته هب هالل احمر رخاسان شمال  یکارربد یدانش
 

1131 1131 

 ICU     CCU  هژیرپستاری و       رپستاری بیماريهای قلب تدریس بالینی
 بهداشت روان رپستاری     اه  تی رد بحران و فور یرپستار

 و رجاحی گوارش یبیماريهای داخل  رپستاری   و رجاحی اعصاب یبیماريهای داخل  رپستاری
 یرگوه مامائ  تی فور یهوش ی ب  یحس  یب        و رجاحی غدد یبیماريهای داخل  رپستاری
 ( 1)رگوه بهداشت رتم  ونی ناس ی بهداشت ، واکس  یکارآموز

)سال و بحران تی ( و فورccu&ICU) هژیقلب ،و 1 یرجاح  ی، داخل  یمنولوژی ا یرد واحداه یتئور سی تدر
 (1131رشوع 

گاه  ازاد بجنورد  دانش
 

 ات کنون  1131

گاه دانشجویان  کارشناسی ارشد  رپستاری وژیه    ،  کارشناسی رپستاری ،  ااتق عمل  وهوشبری  تدریس بالینی   مشهد علوم زپشكی  دانش
 

1131 1132 

گاه اعصاب  و رجاحی  یبیماريهای داخل  یرپستارتدریس بالینی     علوم زپشكی اسفراین  دانش
 

1131 1131 

گاه توراکس یو رجاحی تنفس  و فوق تخصص  یبیماريهای داخل  یرپستارتدریس بالینی     گناباد    ازاد  دانش
 

1132 1131 



 سابقه ارجایی
 سال خاتمه سال رشوع محل سابقه ارجایی

گاه آزاد اسالم  رپستاری و بهداشت دمارسدمری رگوه   ات کنون  1131 واحد بجنورد یدانش
رد واحد توسعه و کارگاهها   دیاسات  یمسئول کاررگوه توانمندساز

   EDOیآموزش زپشك 
گاه آزاد اسالم   ات کنون  1131 واحد بجنورد یدانش

گاه آازد بجنورد  گاه  دبیر جلسات هیئت ذمهبی اساتید رد دانش  ات کنون  1131 واحد بجنورد یآزاد اسالم دانش
 
 یت رد مجامع علم ی عضو-2
 سال خاتمه سال رشوع محل 

    اهی علمی عضویت رد انجمن
    اهی علمی عضویت رد قطب
    عضویت رد تحرریهی

    داوری مقاالت مجالت داخلی
    داوری مقاالت مجالت خارجی

 
 تألیفات-1

 نوبت وریایش تیراژ کتاب رمتبطمقطع  انتشارات عنوان کتاب
گاه علوم زپشك   هی کل  وندی پ  یردس   1131 2222  یرخاسان شمال  یدانش

کان  هیکتاب جامع تهو گاه آزاد اسالمی واحد بجنورد  یك ی م    رد دست  چاپ دانش



 مقاالت علمی و ژپوهشی داخلی -1

کاران  مشخصات نشرهی عنوان مقاهل ردیف  هب رتتیب اولویتاسامی هم
 شماره و صفحات سال انم نشرهی شامل انم متقاضی

1 
بررسی تاثیر اجرای پروتکل مدون زمان آرام بر کیفیت خواب بیماران بخش مراقبت های 

 ویژه 

 

 

داخلی جراحی  دانشگاه علوم   فصلنامه

 پزشکی زاهدان 
  

5931  
حمید چمن زاری مریم حصاری مقدم 

 جواد ملک زاده و...

طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده  2

 ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 

مراقبت مبتنی بر شواهد  دانشکده 

 پرستاری مامائی مشهد    
  39بهار 

فاطمه حاجی آبادی ،حسین 

کارشکی،عباس حیدری ،جواد ملک 

زاده، حبیب اهلل اسماعیلی،زهره 

محمدزاده تبریزی،مریم حصاری مقدم، 

 حسن حاجی آبادی
8      

4      

2      

 
  



 
 ISIمقاالت علمی و ژپوهشی خارجی  -3

کاران  مشخصات نشرهی عنوان مقاهل ردیف  هب رتتیب اولویتاسامی هم
 شماره و صفحات سال انم نشرهی شامل انم متقاضی

1 
“Recognition of the efficacy of relaxation program on sleep  

quality of mothers with premature infants   

 

 “Journal of Education and 

Health Promotion 

 

Vol. 4 | 

December 

2015 
 

سهیال کربندی،رضا مسعودی ، مریم 

حسینی ، آسیه حسینی، فرشاد صادقی 

 ، مریم حصاری مقدم

2 Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation 

Technique on Self-Efficacy of Breastfeeding in Mothers with Preterm 

Infants 

The Journal of 

Nursing Research 
 

 August 

2017   
 

سهیال کربندی، مریم حسینی ، آسیه 

حصاری حسینی، فرشاد صادقی ، مریم 

 رضا مسعودی ،، مقدم

8 Effect of Different Doses of Propofol on Hemodynamic Changes 

Following Intubation 
submitted to PLOS ONE 

جواد شاهین 

فر، حسین 

زراعتی ، 

مریم حصاری 

 مقدم و ....

  7152/15/72  

 
 
 
 



 Scopusمقاالت  -3

کاران  مشخصات نشرهی عنوان مقاهل ردیف  هب رتتیب اولویتاسامی هم
 شماره و صفحات سال انم نشرهی شامل انم متقاضی

1      

2      

8      

4      

2      

1      

 
  



 PubMedمقاالت  -11

کاران  مشخصات نشرهی عنوان مقاهل ردیف  هب رتتیب اولویتاسامی هم
 شماره و صفحات سال انم نشرهی شامل انم متقاضی

1 
“Recognition of the efficacy of relaxation program on sleep  

quality of mothers with premature infants   

 

 “Journal of Education and 

Health Promotion 

 

Vol. 4 | 

December 

2015 
 

سهیال کربندی،رضا مسعودی ، مریم 

حسینی ، آسیه حسینی، فرشاد صادقی 

 مقدم، مریم حصاری 

2 Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation 

Technique on Self-Efficacy of Breastfeeding in Mothers with Preterm 

Infants 

The Journal of 

Nursing Research 
 

 August 

2017   
 

سهیال کربندی، مریم حسینی ، آسیه 

مریم حصاری حسینی، فرشاد صادقی ، 

 رضا مسعودی ،، مقدم

8      

4      

2      

1      

 
  



 المللی بین اهی همایش-11

 عنوان مقاهل ردیف
کاران هب رتتیب اولویت  المللی مشخصات همایش بین )شامل اسامی هم

 انم متقاضی(
گاه  نماهی شدن همایش رد اپی

 اتریخ محل ربزگاری انم همایش اطالعاتی 

مشخصات اپیدمیولوژیک و کلینیکی بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد در  یبررس 1

 (5923-5939) ریشهرستان  بجنورد در پنج سال اخ

هجدهمین کنگره  بین 

المللی بیماری های 

 قلب و عروق 

 تهران 
شهریور 

5931 

مریم حصاری مقدم 

 )سخنرانی(

 

مبتال به فشار خون مزمن در شهرستان  مارانیبحران فشار خون در ب جادیعوامل خطر ا یبررس 2

          5939بجنورد سال 

هجدهمین کنگره  بین 

المللی بیماری های 

 قلب و عروق

 تهران 
شهریور 

5931 
  مریم حصاری مقدم )پوستر(

 نقش پرستار در پیشگیر از زخم پای دیابتی   8

کنگره بین المللی 

یکصدسال بیماری 

بورگر، تغییرات و 

 چالشها

  5931بهمن  مشهد
علی  –مریم حصاری مقدم 

 )پوستر(موحدی 

 

4       
2       
 
 
 



 ملی اهی همایش -12

 عنوان مقاهل ردیف
کاران هب رتتیب اولویت  ملیمشخصات همایش  )شامل اسامی هم

 انم متقاضی(
گاه  نماهی شدن همایش رد اپی

 اتریخ محل ربزگاری انم همایش اطالعاتی 
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با حقوق بیماران مبتال به اختالالت  1

 اعصاب و روان 

همایش کشوری توسعه 

نقش پرستار گامی به 

 سوی ارتقا سالمت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد 
  رمیم حصاری مقدم  5935

بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد  2

  35در سال 

جشنواره پژوهشی 

دانشج.یان تحصیالت 

 تکمیلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد 
  رمیم حصاری مقدم  5935

 بررسی ارتباط بین فعالیت های پرستار و افزایش فشار داخل جمجمه  8

همایش ملی ارتقای 

کیفیت با رویکرد 

 حاکمیت بالینی 

دانشگاه علوم 

پزشکی خراسان 

 شمالی 

  رمیم حصاری مقدم  5935

 کاربرد گیاهان دارویی بر عالئم سندرم پیش از قاعدگی  4

همایش ملی فرآورده 

های طبیعی و گیاهان 

 دارویی
دانشگاه علوم 

پزشکی خراسان 

 شمالی 

  رمیم حصاری مقدم  5935

2       
 ای منطقه اهی همایش-18

 عنوان مقاهل ردیف
کاران هب رتتیب اولویت  ای منطقهمشخصات همایش  )شامل اسامی هم

 انم متقاضی(
گاه  نماهی شدن همایش رد اپی

 اتریخ محل ربزگاری انم همایش اطالعاتی 
1       



2       

8       
4       

 و ثبت اختراع افتخاراتجوازی و  -14
 ردیف سال جازیه یا افتخار توضیحات

   1 
   2 
   8 
   4 
   2 
   1 
   1 
   3 



 


