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 بسمه تعالی 

 سابقه اشتغال: ➢
اشتغال در مرکز ترک اعتیاد بهروزی وابسته به بهزیستی به عنوان پرستار مرکز در سال    -

1388-1389. 

 .1392-1390اشتغال در بیمارستان خانواده به عنوان پرستار بخش جراحی زنان در سال  -

مربی بیمارستان      اشتغال در مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران ، استان اصفهان به عنوان  -
. 
اصفهان)خوراسگان( در زمینه کارهای  همکای با مدیرگروه ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد    -

مدت   به  در  3آموزشی  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشکده  در  ماه 

 .1392سال

به عنوان مربی بالینی به صورت    غال در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(اشت  -
 .93تیرماه تا 92حق التدریس ازسال 

 .93تا 92اشتغال دربیمارستان بهشتی جهت گذراندن طرح از سال   -

 .94تا 93اشتغال دربیمارستان امین جهت گذراندن طرح از سال  -

 تاکنون.92اشتغال در مرکز مراقبتهای حمایتی وتسکینی انتخاب از سال  -

اسالمی    - آزاد  دانشگاه  ومامایی  پرستاری  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
 .تاکنون 94سال مهراسگان(ازواحداصفهان)خور

 

 همایشها وکارگاهها:  ➢
 
 :  به صورت سخنرانی در Teaching Methods of professional ethics in Iranمقالهارائه  -

Psychology, Counseling, and Conference of Modern Research in  International th1In 1

Educational Sciences. In the Georgia in 18 February 2022. 

در چاپ مقاله با عنوان روش های تدریس اخالق حرفه ای در ایران: یک مطالعه مروری    -
 .1400مجله اخالق پزشکی، 

شرکت در همایش و ارائه مقاله بررسی مراقبت معنوی برسالمت عمومی بیماران مبتال به    -
 سرطان در: 

West Asia Cancer Conference, Global Debates and Updates in Cancer Prevention and 

Treatment, Tehran, Espinas Palace Hotel, 2019. 
 
بیماران مبتال به سرطان  ارائه مقاله    - به صورت  بررسی مراقبت معنوی بر سالمت عمومی 

 :سخنرانی در 
In 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing, Isfahan 2016 

 چاپ مقاله باعنوان:   -
Analyzing the Effect of Spiritual Care on General Health of Patients with Cancer in Palliative 

Care Center at the Seyedoalshohada Hospital of Isfahan in 1392  

 .scopus ،2016درمجله  

پارک های شهر  چاپ مقاله تجارب گذراندن زندگی روزمره در سالمندان مراجعه کننده به     -
 .1392در مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت در سال  1390اصفهان در سال 

موزش پرستاری گرایش داخلی رشته: آ      تحصیالت: کارشناسی ارشد      گی: مریم لعلی  نام ونام خانواد
 جراحی 

 وضعیت شغلی: عضوهیأت علمی دانشکده، گروه پرستاری
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علوم پزشکی شیراز درسال  بین المللی سیره نبوی در طب در دانشگاه    همایش ارائه مقاله در  -
1392. 

در اولین همایش سالمت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال    ارائه مقاله  -
1392. 

مقاله  - ارتقاء سالمت در  ارائه  پژوهشهای کاربردی در  واحد  در همایش  آزاداسالمی  دانشگاه 
 . 1392خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

پزشکی    - علوم  دانشگاه  در  ومامایی  پرستاری  عرصه  در  دانشجویی  همایش  در  مقاله  ارائه 
 .1391اری ومامایی در سال نشکده پرستوخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دا

در  - ایران  شرکت  فرهنگی  مطالبات  ملی  اسالمی ،دانشگاه    1404همایش  آزاد 

 .1391خوراسگان)اصفهان(، در سال واحد

شرکت در دهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر ونوآور بسیجی، شاهد وایثارگر استان    -
 .1391اصفهان و احراز رتبه قابل تقدیر در سال 

پزشکی    - علوم  دانشگاه  در  ومامایی  پرستاری  عرصه  در  دانشجویی  همایش  در  مقاله  ارائه 
 .1390نشکده پرستاری ومامایی در سال وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دا

به    - کننده  مراجعه  سالمندان  حمایتی  ومنابع  عاطفی  های  وابستگی  طرح  انجام  در  همکاری 
 .1390پارکهای شهر اصفهان در سال 

 . 1390شرکت در همایش بین المللی شهروند مسئول امربه معروف ونهی منکر در سال  -

ارائه مقاله در دومین همایش کشوری مراقبت ودرمان بیماران با طب مکمل وجایگزین در    -
 . 1389دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

ر علوم پزشکی در دانشگاه علوم ارائه مقاله درچهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی د  -
 .1389پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی تبریز در سال 

مقاله در همایش تازه های پرستاری ومامایی در دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان،    سه ارائه    -
 .1389دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

پرستاری ومامایی در دانشگاه    همکاری وشرکت در برگزاری ششمین  پنجمین همایش تازه های  -
 .1389آزاداسالمی واحد خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

شرکت در کارگاه آموزشی)) اختالل عملکرد: تشخیص یک مشکل جنسی(( در ششمین همایش    -
تازه های پرستاری ومامایی در دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی  

 .1389سال  در

شرکت در کارگاه آموزشی))مواد روانگردان جدید: عملکرد، عوارض، درمان(( در ششمین    -
همایش تازه های پرستاری ومامایی در دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان، دانشکده پرستاری  

 .1389ومامایی در سال 

شنواره دانشجویان ممتاز،  احراز رتبه دوم در زمینه مقاله در گروه علوم پزشکی در هشتمین ج  -
 .1388مبتکر ونوآور بسیجی، شاهد وایثارگر استان اصفهان در سال 

دانشگاه    - در  ومامایی  پرستاری  های  تازه  همایش  پنجمین  دربرگزاری  وشرکت  همکاری 
 . 1388آزاداسالمی واحد خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

ریتهای پزشکی وکمک های اولیه مرکز آموزش انجمن  شرکت در دوره آموزش تربیت مربی فو  -
 .1388پرستاری ایران در سال 

پزشکی    - علوم  دانشگاه  در  ومامایی  پرستاری  عرصه  در  دانشجویی  همایش  در  مقاله  ارائه 
 .1387وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

همایش  3ارائه    - دردومین  واحد مقاله  آزاداسالمی  دانشگاه  در  ومامایی  پرستاری  های  تازه 

 .1387خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 
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دانشگاه    - در  ومامایی  پرستاری  های  تازه  همایش  چهارمین  برگزاری  در  وشرکت  همکاری 
 .1387آزاداسالمی واحد خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

برگزاری همایش ایدز در دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان، دانشکده  در  وشرکت  همکاری    -
 .1387پرستاری ومامایی در سال 

پژوهشی(    - اولین جشنواره  پژوهشی)  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  همکاری وشرکت در 
 .1387دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، در سال 

گرافی در مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران،  شرکت در دوره آموزش تفسیر الکتروکاردیو  -
 .1387استان اصفهان در سال 

همکاری وشرکت در همایش دانشجویی در عرصه پرستاری ومامایی در دانشگاه علوم پزشکی   -
 .1386وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

پزشکی  مقاله در همایش  2ارائه    - علوم  دانشگاه  ومامایی در  پرستاری  دانشجویی در عرصه 

 .1386وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

واحد 2ارائه    - آزاداسالمی  دانشگاه  در  ومامایی  پرستاری  های  تازه  همایش  درسومین  مقاله 

 .1386خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

واحد    - آزاداسالمی  دانشگاه  در  ومامایی  پرستاری  های  تازه  همایش  دردومین  مقاله  ارائه 
 .1385خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

واحد   - آزاداسالمی  دانشگاه  در  ومامایی  پرستاری  های  تازه  همایش  برگزاری  در  همکاری 
 .1385خوراسگان، دانشکده پرستاری ومامایی در سال 

خوراسگان  مس  - واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ومامایی  پرستاری  دانشکده  علمی  انجمن  ئول 
 .1390تا  1385)اصفهان( از سال 

 تا کنون.  1384عضو شورای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان از سال     -

 1387ز سال  عضو شورای کمیته محققین جوان )نائب رئیس(  نظام پرستاری استان اصفهان  ا  -

 .1390تا 

 تاکنون . 1386، از سال و مربی شرکت  در اردوهای جهادی به عنوان پرستار تیم -

 .1396درسال شرکت در همایش استانی ایدز -

 شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی. -
 .1392شرکت در کارگاه آشنایی بافرآیندهای پژوهشی در سال  -

 .1395در سال  end noteکارگاهشرکت در  -

 .1396مهارتهای ارتباطی درسال  شرکت در کارگاه -

 .1396تهیه پرسشنامه درسال شرکت در کارگاه  -

 .1396فرایند پژوهشی در سال  شرکت در کارگاه -
 .1396شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش های پزشکی  در سال  -

 .1396آزمون ساختاردار عینی( در سال  )دورهOSCEشرکت در کارگاه -
 .1396شرکت در کارگاه پژوهشیار در سال  -

 .1397شرکت در نشست تخصصی هم اندیشی )سواد رسانه ای( در سال  -

 .1397شرکت در نشست تخصصی هم اندیشی )آسیب شناسی فضای مجازی( در سال  -

 .1397زندگی در سال شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع سبک  -

 .1400شرکت در کارگاه مجازی روش های نوین در ارزشیابی های بالینی در سال  -

 .1400برگزیده استانی به عنوان پرستار نمونه  در سال  -
 
 


