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 خالصه فعالیت ها

 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارشناس ارشد پرستاری کودکان •

 Scopousو  ISI ،Pubmedمقاله در مجالت  3چاپ  •

 مقاله در دست چاپ 2 •

 کتاب عنوان  3چاپ  •

 مورد استفاده در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین )ع( اصفهان ،مفلت آموزش به بیمارپ 10نگارش  •

 بین المللی و داخلی کنگره و همایش 6شرکت در  •

 کارگاه آموزشی همراه با گواهی معتبر 9شرکت در  •

 کسب عنوان دانشجوی برتر در زمینه علمی و فرهنگی در مقطع کارشناسی •

 در مقطع کارشناسی ارشدکسب عنوان رتبه اول در بین دانشجویان هم دوره،  •

 کسب رتبه دو کشوری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  •

 آموزشی  - سابقه فعالیت بالینیسال  7دارای  •

 درجه یک و دو ICDLدارای مدرک فنی و حرفه ای رایانه کار  •

 سابقه فعالیت در رشته ورزشی تکواندو •
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 شرح فعالیت ها

 سوابق تحصیلی:

 معدل سال فارغ التحصیلی سال ورود دانشگاه مقطع تحصیلی

 62/17 1391بهمن  1387بهمن  علوم پزشکی اصفهان کارشناسی پرستاری

 84/18 1397اسفند  1394مهر  علوم پزشکی اصفهان ارشد پرستاری کودکان یکارشناس

 

 سوابق علمی:

 سمت سال شروع دانشکده دانشگاه

 آزاد اسالمی اصفهان 

 )واحد خوراسگان(
 هیات علمی تمام وقت 1400تیر  و ماماییپرستاری 

 

 :آموزشی-سوابق بالینی

 پایان تاریخ شروع تاریخ سمت محل خدمت

بیمارستان الزهرا )س( 

 اصفهان

و  ICU2پرستار بخش 

 گوارش
 1394مهر  1392مهر 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 )واحد فالورجان(

 مربی حق التدریس

 بخش کودکان
 1395شهریور  1395اردیبهشت 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 )واحد دهاقان(

 مربی حق التدریس

 بخش کودکان  
 1398بهمن  1395شهریور 

اورژانس پیش بیمارستانی 

 اصفهان
 1400خرداد  1400فروردین  کارشناس تریاژ

 دانشگاه آزاد اسالمی

 )واحد خوراسگان(

 مربی بالین 

 مدرس نظری واحد بین الملل
 تاکنون 1400تیر 

 

  



 سوابق پژوهشی:

 نتیجه نوع فعالیت مرکز تحقیقات عنوان طرح

تاثیر یک برنامه آموزشی 

حمایتی بر اضطراب کودکان 

مبتال به مشکالت مزمن 

کلیوی و بار مراقبتی مادران 

آن ها در بیمارستان های 

منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

 1396سال اصفهان در 

مرکز تحقیقات دانشکده 

 پرستاری و مامایی 

)دانشگاه علوم پزشکی 

 (اصفهان

 پژوهشگر پایان نامه 

 )نویسنده اول 

 مقاله حاصل از طرح(

 "چاپ مقاله با عنوان 

Effect of a supportive 

training program on 

anxiety in children 

with chronic kidney 

problems and their 

mothers' caregiver 

burden  " در مجله
IJNMR 

فلبیت وریدی در دو مقایسه 

روش انفوزیون ویال 

ونکومایسین در کودکان 

بستری در مرکز منتخب 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 1396در سال 

مرکز تحقیقات دانشکده 

 پرستاری و مامایی

)دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان(

 همکار طرح

 )نویسنده اول 

 مقاله حاصل از طرح(

 "چاپ مقاله با عنوان 

Predisposing factors 

of phlebitis in 

children treated with 

vancomycin  " در مجله
SJKU 

بررسی میزان کودک آزاری 

دکان بستری و ارتباط در کو

آن با  برخی از مشخصات 

دموگرافیک آنان در  

بیمارستان منتخب دانشگاه 

 1396علوم پزشکی اصفهان 

 

مرکز تحقیقات دانشجویی 

)دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان(

 طرح مجری اصلی

 )نویسنده اول 

 مقاله حاصل از طرح(

 "چاپ مقاله با عنوان 

Perceived child abuse 

and neglect in 

hospitalized children 

with special health 

care needs in Iran  " در

 IJNMRمجله 

های برنامه مراقبت در چالش

منزل از نوزاد  براساس 

دیدگاه خانواده و تیم سالمت 

در مراکز بهداشت شهر 

 اصفهان  

مرکز تحقیقات عوامل 

سالمتی اجتماعی موثر بر 

)دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان(

 همکار طرح

 )نویسنده مسئول 

 مقاله حاصل از طرح(

 دو مقاله در دست چاپ
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 کتاب ها:

 انتشارات سال چاپ اننویسندگ عنوان

اضطراب کودک بستری و بار 

 مراقبتی مادر

 نیلوفر بهرامی

 مریم معروفی

 سعید پهلوان زاده

 دانش پژوهان دانش 1398

 سالمت کلیه در کودکان

 نیلوفر بهرامی

 محبوبه نم نباتی

 ر مهرکشیامهر

 دایان 1399

درسنامه کشوری پرستاری کودک 

 بیمار

و  )مبتنی بر الگوی حل مشکل

 فرآیند پرستاری(

 محبوبه نم نباتی

 فاطمه جونبخش

 نیلوفر بهرامی

 گروه کودکان و نوزادان و اساتید

علوم پزشکی و آزاد دانشگاه های 

 ایران

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1400

 

  



 همایش ها و کنگره ها:

 مرکز برگزار کننده سال برگزاری عنوان مقاله کنگره /همایش عنوان

سراسری دانشجویی سمینار 

مراقبت های پرستاری و مامایی در 

 عرصه

روش های تسکین درد غیرداروئی 

 در بیماران سالمند
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1390اردیبهشت 

اولین همایش کشوری مراقبت 

های جامعه نگر در بیماری های 

 مزمن

بررسی تاثیر فعالیت های جسمانی 

 بر فشارخون مزمن
 گاه علوم پزشکی اصفهاندانش 1390آذر 

The first international 

congress on prevention, 

diagnosis & management 

of hypertension & 

developing the Iranian 

guidelines 

درمان های غیردارویی فشار خون 

 مزمن
September 

2011 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی ایران 

 )ملی و بین المللی(

بررسی میزان تاثیرگذاری روش 

های تسکین درد غیرداروئی در 

بیماران سالمند بستری در 

بیمارستان الزهرا )س( در سال 

1389 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1390شهریور 

همایش ملی پرستاری در بیماری 

 های مزمن
 1396اسفند  بررسی توصیفی کودک آزاری

 دانشگاه آزاد اسالمی

 )واحد دهاقان(

همایش ملی پرستاری در بیماری 

 های مزمن

فرآیند پرستاری براساس الگوی 

 سازگاری کالیستر روی 

 )مطالعه موردی(

 1396اسفند 
 دانشگاه آزاد اسالمی

 )واحد دهاقان(

 

  



 پمفلت ها:

 ت :تحت نظار ،ایید شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتآموزشی ده عنوان پمفلت 

 (رولوژی اطفالفوق تخصص نف) مهریار مهرکشدکتر 

 (نفوق تخصص نفرولوژی بزرگساال) فیروزه معین زادهدکتر 

 (کارشناس تغذیه) زهرا شاهینخانم 

 اصفهان (عوزشی درمانی تخصصی کودکان امام حسین )ز آمجهت استفاده والدین و پرستاران در مرک

 نویسندگان عنوان

 موقت )اکسس(کاتتر 
 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 کاتتر دائم )پرم کت(
 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 پیوند کلیه
 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 فیروزه معین زاده

 راهنمای تغذیه در دیالیز خونی
 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 زهرا شاهین

 راهنمای تغذیه در پیوند کلیه

 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 فیروزه معین زاده

 هرا شاهینز

 سندرم نفروتیک

 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 زهرا شاهین

 فیستول شریانی وریدی
 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 یروزه معین زادهف

 گرافت شریانی وریدی
 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 فیروزه معین زاده

 CKDنارسایی مزمن کلیه 
 نیلوفر بهرامی

 مهرکشمهریار 

 (همودیالیز)دیالیز خونی 
 نیلوفر بهرامی

 مهریار مهرکش

 



 کارگاه های آموزشی:

 مرکز برگزار کننده سال برگزاری عنوان کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1394آذر  مهارت های ارتباطی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1394آذر  ایمنی مددجو

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1395اردیبهشت  کنترل عفونت

جستجوی پیشرفته در پایگاه های 

 اطالعاتی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1398شهریور 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1398دی  متاآنالیز

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1398آذر  تبیین آسیب های اجتماعی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1398آذر  خانواده کودک و-حلقه های گفتگو

فارماکولوژی بالینی سیستم وبینار 

 گوارشی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1400

وبینار کشوری آموزش گزارش نویسی 

 در پرستاری
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1400-1401

 


