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   مشخصات فردي -1 
:راضیه نام 

:امینينام خانوادگي 

  :دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد عضو هیات علمي دانشکده پرستاری و مامایيسمت 
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 :ياطلاعات تحصيل -2

مدرك 

 تحصيلي

رشته 

 تحصيلي
 معدل كشور دانشگاه

سال اخذ 

 مدرك

 عنوان پايان نامه

دانشگاه علوم پزشکي  پرستاری کارشناسي

 اصفهان

 - 1711 11/11 ایران

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 پرستاری

بررسي تاثیر بهینه سازی ابزار ارزشیابي کارآموزی  1717 73/11 ایران تربیت مدرس تهران

 مدیریت بر مهارتهای مدیریتي دانشجویان پرستاری

دانشگاه علوم بهزیستي و  پرستاری دکتری

 توانبخشي تهران

در حال   ایران

 تحصیل 

- 

 سوابق آموزشي-3
رشته  سالهای تحصيلي عناوين درس های تخصصي تدريس شده محل تدريس

 تحصيلي

 مقطع تحصيلي

 کارشناسي پرستاری تا کنون 4831 اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 شناسيکار مامایي تا کنون 4831 مدیریت و کاربرد آن در مامایي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 کارشناسي پرستاری تا کنون 4831 فناوری اطلاعات در پرستاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 کارشناسي پرستاری تا کنون 4831 اصول و مهارت های پرستاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 کارداني بهداشت  4831تا 4833 کمك های اولیه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 کارشناسي پرستاری تا کنون 4838 کارآموزی در عرصه مدیریت پرستاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 کارشناسي پرستاری 4831تا  4831 پرستاری در فوریت ها و حوادث غیر مترقبه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 ) لاين پژوهشي(زمينه هاي تحقيقاتي -4
 های تحقيقاتي زمينه رديف

 پژوهش در مدیریت  1
 پرستاری سالمندی 2
 فناوری اطلاعات در علوم پزشکي 7
 پژوهش در آموزش 4
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 پژوهشيهاي فعاليت-5
 معتبر داخلي يا خارجي:  در مجلات  مقالات چاپ شده( 5-1

 

 

ف
دی

ر
 

 

 عنوان مقاله

 اسامي همكاران  مشخصات نشريه 

 

 سال نوع امتیاز نام نشریه
اشم

 ره

مقایسه تاثیر دو روش تغذیه ایي در نوزادان  خیلي کم  1

 وزن مبتلا به بیماری متابولیك استخوان

Global Journal of 
Health Science 

ایندکس 

شده در 

 پابمد

کبرا -اصغر لطفي 8 2016

محمد –شیاسي 

محمد -جهانگیری

حسین -رضا شریف

 اکبری

مجله پرستاری و مامایي  شجویان پرستاریتاثیر گشتالت درماني بر ابراز وجود دان 2

 جامع نگر

علمي 

 پژوهشي

 مریم مقیمیان 21 1711

تجارب دانشجویان پرستاری از ارتباط با مددجویان  7

 روانپزشکي

علمي  نشریه پرستاری ایران

 پژوهشي

 منصوره احمدی فراز 21 1717

مقایسه تاثیر گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاری  4

 ابراز وجود دانشجویان پرستاریالیس بر 

علمي  نشریه پرستاری ایران

 پژوهشي

 مریم مقیمیان 21 1717

تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایي تحصیلي توسط  1

استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسي 

 پرستاری

علمي  آموزش پرستاری

 پژوهشي

مریم -مینا جوزی 2 1712

پروانه -مقیمیان

 يخراسان

بر  "رانکو و چاد"تاثیر بکارگیری الگوی تفکر خلاق  3

 های مدیریتي دانشجویان پرستاریمهارت

علمي  مدیریت پرستاری

 پژوهشي

 مریم مقیمیان 1 1711

بر مهارتهای "بارس"تاثیر به کارگیری روش ارزشیابي 1

 مدیریتي دانشجویان در کارآموزی مدیریت پرستاری

ي علم فصلنامه پرستاری ایران

 پژوهشي

زهره ونکي، حرمت  14 1711

السادات امامزاده 

 قاسمي
تاثیر ماساژ درماني بر میزان فشار خون بیماران مبتلا به  1

 سکته مغزی

علمي  مجله پژوهش در پرستاری

 پژوهشي

 –مینا جوزی  7 1711

 وجیهه نوربخش

روایي و پایایي ابزار ارزشیابي کارآموزی مدیریت  1

 پرستاری

ي آموزش در علوم مجله ایران

 پزشکي

زهره ونکي، حرمت  2 1714 

السادات امامزاده 

 قاسمي
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 ( مقالات ارائه شده در همايش های علمي:5-2

ف
دي

ر
 

 عنوان مقاله

اسامي  مشخصات همايش 

 همكاران 

 
 سال محل برگزاری *سطح نام همایش

همایش  نماز تجلي  امام جماعت مدیر خط مقدم مسجد 1

 یتعبود

منطقه 

 ای

دانشگاه آزاد 

اسلامي نجف 

 آباد

1712 - 

روش های تشخیصي ناباروری مردان:راهنمای  2

انجمن ارولوژی اروپا در خصوص ناباروری  2112سال

 مردان

همایش باروری و 

 ناباروری

دانشگاه آزاد  ملي

اسلامي نجف 

 آباد

 نگین اماني 1712

همایش باروری و  تاثیر آلاینده های محیطي بر سلامت باروری مردان 7

 ناباروری

دانشگاه آزاد  ملي

اسلامي نجف 

 آباد

 مینا جوزی 1712

همایش باروری و  مي شود؟باردار آیا دختر من در آینده  4

 ناباروری

دانشگاه آزاد  ملي

اسلامي نجف 

 آباد

 مینال جوزی 1712

ر زنان مبتلا به کیستیك مدیریت مراقبت بارداری د 1

 فیبروزیس

همایش باروری و 

 ناباروری

دانشگاه آزاد  ملي

اسلامي نجف 

 آباد

1712 - 

تجارب ارتباطي دانشجویان پرستاری با مددجویان  3

 روانپزشکي

تازه های بالین در 

 پرستاری و مامایي

منطقه 

 ای

دانشگاه آزاد 

اسلامي نجف 

 آباد

منصوره  1711

 احمدی فراز

سمپوزیوم اصلاح سبك  ن بي خوابي از دیدگاه طب سنتيدرما 1

زندگي با روش های طب 

 سنتي ایران

دانشگاه آزاد  داخلي

اسلامي نجف 

 آباد

 ندا ذوالفقاری 1711

کاربرد گیاهان دارویي در درمان دیسمنوره اولیه و  1

 علایم سیستمیك همراه با آن

سمپوزیوم اصلاح سبك 

زندگي با روش های طب 

 انسنتي ایر

دانشگاه آزاد  داخلي

اسلامي نجف 

 آباد

معصومه  1711

 حیدر نژاد

سمپوزیوم اصلاح سبك  درمان استرس و اضطراب با رویکرد طب سنتي ایران 1

زندگي با روش های طب 

 سنتي ایران

دانشگاه آزاد  داخلي

اسلامي نجف 

 آباد

عزیمه  1711

مریم -رفیعي

 مقیمیان

سمپوزیوم اصلاح سبك  یا( در روند چاقيمروری بر تاثیر برگ عسلي )استو 11

زندگي با روش های طب 

 سنتي ایران

دانشگاه آزاد  داخلي

اسلامي نجف 

 آباد

اعظم  1711

 -خنداني

مریم 

 مقیمیان
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     طرحهای پژوهشي: (5-3 

ف
دي

ر
 

 كارفرما مسئوليت  عنوان طرح
وضعيت 

 طرح

 نوع طرح 

)داخلي / 

 ملي(

 نام همكاران
تاريخ 

 خاتمه

ط بررسي تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایي تحصیلي توس 1

 استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان
 

دانشگاه آزاد  مجری

 نجف آباد

 مینا جوزی داخلي پایان یافته

پروانه 

 خراساني

1711 
 

 

مقایسه تاثیر گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاری الیس بر  2

 ابراز وجود دانشجویان پرستاری

دانشگاه آزاد  همکار

 نجف آباد

راضیه  داخلي پایان یافته

 امیني

1717 
 

 

 ( تأليف يا ترجمه كتاب:5-4

ف
دي

ر
 

 عنوان كتاب

تاريخ  نوع كتاب

اولين 

 چاپ

 ناشر
اسامي همكاران به ترتيب 

 ترجمه تألیف اولويت )شامل نام متقاضي(

 مشاوره بالیني پرستاران در پنج دقیقه 1

 (رویه های پرستاری)مجموعه سه جلدی

حکیم  1711 * 

 هیدجي

راضیه امیني -مهرداد آذربرزین

-طیبه کریمي-فاطمه سلماني-

 مریم مقیمیان

 دانشگاه 1711  * ارتقا سلامت در بیماری مولتیپل اسکلروز 2

آزاد 

اسلامي 

واحد 

نجف 

 آباد

-مینا جوزی-مهرداد آذربرزین

 فریدخت یزداني-پروانه خراساني

حکیم  1711 *  برنامه مراقبت های پرستاری در اورژانس 7

 هیدجي

فاطمه -مهرداد آذربرزین

مریم -طیبه کریمي-سلماني

 مقیمیان

سیمین -مهشید معیني مهر کنکاش 1717 *  تشخیص و درمان بیماری های زنان بر اساس مدل حل مساله 4

مرضیه -صبیحه شکراني-فدایي

فرح -راضیه امیني-شایان منش

 فیروزه

 ( همكاری در همايش های بين المللي و ملي ، داوری مقالات در همايش ها:5-5

دانشگاه آزاد  داخلي  درمان کبد چرب در طب سنتي 11

اسلامي نجف 

 آباد

فاطمه  1711

منیره -خرمي

 باباشاهي



 1 

ف
دي

 ر

 عنوان همايش نوع همكاری )دبير همايش ، داوری مقالات(
سطح همايش)بين 

 المللي/ملي(

 ملي همایش باروری و ناباروری و کمیته اجرایيعض-داوری مقالات 

    

 كسب شده( جوائز 5-9

ف
دي

 ر

 سال دريافت جايزه عنوان دستاورد منجر به جايزه مرجع اعطای جايزه

    

    

    

 های تخصصي ارائه شده توسط خودگاه(كار5-7

 تاريخ برگزاری محل برگزاری شرح رديف

    

    

 گذرانده شده تخصصي دوره های (5-8

تاريخ 

 اتمام

 رديف نام دوره محل دوره

    

    1چ=چ

 ( تسلط بر زبان خارجه5-6

ف
دي

 ر

 سال دريافت  مدركعنوان  مدركمرجع اعطای 

    

 اجراييهاي فعاليت-9
 ( مسئوليت های اجرايي9-1

 تاريخ شرح رديف

 1711 مدیر گروه پرستاری  1

 1711-1711 پرستاری و مامایي معاون آموزشي دانشکده 2

 ا( عضويت در شوراه9-2

 تاريخ شرح رديف

 1711-1711 عضو شورای آموزشي نظارتي دانشکده پرستاری و مامایي 1

 1711 عضو کمیته فرهنگي دانشکده پرستاری و مامایي 2

 
 



 3 

 فرهنگي هايفعاليت-7
 ياجنماع -تربيتي –برنامه ريزی و طراحي در امور فرهنگي ( 7-1

 شرح رديف

  

 دوره های فرهنگي گذرانده ( 7-2

تاريخ 

 اتمام

 رديف گذرانده نام دوره محل دوره

 1 ضیافت اندیشه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1711

    

 
 




