نام و نام خانوادگي  :شهال محمدی ریزی

تاریخ تولد7611/5/71 :

محل تولد:اصفهان

تهيه مواد آموزشي (شامل فيلم  ،نرم افزار رایانه ای):

ردیف

نام مواد آموزشي یا كارگاه

تاریخ ایجاد و

آموزشي

تكميل

محل ایجاد

نوع

.7

آموزش بیماری مولتیپل
اسکلروزیس

3131

ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نرم افزار مولتی مدیا

.2

آموزش مربوط به بیماری سرطان

3131

ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نرم افزار مولتی مدیا

.6

آموزش مربوط به نمایه شدت
اورژانس(تریاژ(ESI

3131

ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نرم افزار مولتی مدیا

امضاء داوطلب عضويت هيات علمي:
 -مدرك تائيد كننده مربوط به تهيه دوره آموزشي ضميمه گردد.

مربوط به سوابق تدریس
ردیف

ترم تحصيلي

نام درس

7

2

6

تعداد واحد

تعدادواحددددددد ندددوع درس ن دددری

درس

معادل در درس باليني  ،آزمایشگاهي
مشترك

4

1

5

.3

نیمسال دوم  -39کااااراموزی در عرصاااه ماااادران و ناااوزادن 5واحد
دانشجویان پسر تارم ففاو و فشاو(اورژانس
31
بیمارستان آیو اهلل کاشانی

بالینی

.9

نیمسال اول
31-39

کااااراموزی در عرصاااه ماااادران و ناااوزادن 1واحد
دانشجویان پسر تارم ففاو و فشاو(اورژانس
بیمارستان آیو اهلل کاشانی

بالینی

.1

نیمسال دوم
،31-39

کااااراموزی در عرصاااه ماااادران و ناااوزادن  1واحد
دانشجویان پسر ترم ففو و فشو (اورژاناس
بیمارستان آیو اهلل کاشانی

بالینی

.9

نیمسال اول،39-35

کااااراموزی در عرصاااه ماااادران و ناااوزادن 1واحد
دانشجویان پسر ترم ففو و فشو (اورژاناس
بیمارستان آیو اهلل کاشانی

بالینی

.5

نیمسال دوم
،39-35

کااااراموزی در عرصاااه ماااادران و ناااوزادن 9واحد
دانشجویان پسر ترم ففو و فشو (اورژاناس
بیمارستان آیو اهلل کاشانی

بالینی

.6

نيسممممممما او

کااااراموزی در عرصاااه ماااادران و ناااوزادن 9واحد
دانشجویان پسر ترم ففو و فشو (اورژاناس
بیمارستان آیو اهلل کاشانی

بالینی

نيسمممممما دو

کااااراموزی در عرصاااه ماااادران و ناااوزادن 9واحد
دانشجویان پسر ترم ففو و فشو (اورژاناس
بیمارستان آیو اهلل کاشانی

بالینی

59-59
.7

59-59

.8

نيمسمممممما او
59-59

کاراموزی در عرصه مادران و نوزادن
دانشجویان پسر ترم ( 9اورژانس بیمارستان
آیو اهلل کاشانی

31واحد

بالینی

جدول شماره  – 4شركت و عضویت در  EDCمراكز آموزشي
نوع همكاری با EDC

شركت در همایش های EDC

سال عضویت

مدت همكاری یا

عنوان عضویت و

در EDC

عضویت

یا همكاری با

 -ارائه مقاله

EDC

 -سال ارائه مقاله

از سال 3183

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

برنامه طب انتقال خون و مصرف بهینه خون و فراورده فای آن که توسط دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان شهر اصفهان برگزار گردید ،شرکو نموده و با توجه به مجوز شماره
117651مورخ  91/18/3133دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر با  6امتیاز را کسب
نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

برنامه فمایش سراسری استروك با کد 11030126از تاریخ  99/13/3133لغایو
 99/13/3133که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد سازمان ) )22111در شهر
اصفهان برگزار گردید ،شرکو نموده و با توجه به مجوز شماره 117651مورخ
 91/18/3133دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر با  6امتیاز را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

برنامه کنگره سراسری  M.Sایران و بیماری  Deviceبا کد 11030131از تاریخ
 13/18/3139لغایو  11/18/3139که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد سازمان
)  )22111در شهر اصفهان برگزار گردید ،برابر با  8امتیاز را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

برنامه فشتمین سمینار ساالنه طب اورژانس با کد 19596921از تاریخ 13/13/3139
لغایو  33/13/3139که توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران (با کد سازمان 11596
)) در شهر تهران برگزار گردید ،شرکو نموده و با توجه به مجوز شماره 132878مورخ
 91/17/3139انجمن علمی طب اورژانس ایران برابر با  36امتیاز را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

برنامه کنگره ملی آموزش بیمار با کد 11000736از تاریخ  38/31/3139لغایو
 91/31/3139که توسط مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی
تهران (با کد سازمان )  )11662در شهر تهران برگزار گردید ،شرکو نموده و با توجه
به مجوز شماره 133638مورخ  19/13/3139مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر با  3135امتیاز را کسب نموده ام

از سال 3131

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

برنامه کنگره بین المللی ارتقای سالمتی و تندرستی با کد 11000746از تاریخ
 36/19/3131لغایو  33/19/3131که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد
سازمان )  )22111در شهر اصفهان برگزار گردید ،شرکو نموده و با توجه به مجوز شماره
137905مورخ  33/13/3131دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر با  39امتیاز را کسب
نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

از تاریخ1393/08/1لغایو 1393/08/2در برنامه مالتیپل اسکلروزیس(ام اس) با کد
19846931توسط مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با
کد سازمان 11846در شهر تهران برگزار گردید ،به عنوان ارائه دفنده پوستر حضور
داشته و با توجه به مجوز شماره  146826مورخ 1393 /07/ 06علوم پزشکی تهران
برابر با  4امتیاز را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

شرکو در برنامه حضوری

از تاریخ 1394/3/5لغایو 1394/3/7در برنامه فمایش سراسری آموزش مبتنی بر
شوافد با کد 11000773که توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد سازمان (21111
)در شهر مشهد برگزار برگزار گردید ،به عنوان ارائه دفنده پوستر حضور داشته و برابر
با  11امتیاز را کسب نموده ام.اند.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

سخنرانی در برنامه حضوری

از تاریخ 1391/09/22لغایو 1391/09/24در برنامه فمایش سراسری استروك با کد
11030126که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد سازمان 22111در شهر
اصفهان برگزار گردید ،به عنوان سخنران حضور داشته و با توجه به مجوز شماره
117651مورخ 1391/08/23دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر با 5امتیاز از فعالیو
فای آموزشی و پژوفشی را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

سخنرانی در برنامه حضوری

از تاریخ 1391/07/26لغایو 1391/07/27در برنامه بهداشو باروری و ناباروری با کد
19221918که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد سازمان 22111در شهر
نجف آباد برگزار گردید ،به عنوان سخنران حضور داشته و با توجه به مجوز شماره
118588مورخ 1391/07/17دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر با 2امتیاز از فعالیو
فای آموزشی و پژوفشی را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

سخنرانی در برنامه حضوری

برنامه کنگره ملی آموزش بیمار با کد 11000736که توسط مرکز تحقیقات ضایعات
مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کد سازمان 11662در شهر تهران برگزار
گردید ،به عنوان سخنران حضور داشته و با توجه به مجوز شماره 133638مورخ
1392/09/02مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر با
4امتیاز از فعالیو فای آموزشی و پژوفشی را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

پوستر در برنامه حضوری

از تاریخ 1392/10/18لغایو 1392/10/20در برنامه کنگره ملی آموزش بیمار با کد
11000736که توسط مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی
تهران با کد سازمان 11662در شهر تهران برگزار گردید ،به عنوان ارائه دفنده پوستر
حضور داشته و با توجه به مجوز شماره 133638مورخ 1392/09/02مرکز تحقیقات
ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر با 2امتیاز از فعالیو فای
آموزشی و پژوفشی را کسب نموده ام.

از سال 3131

تا کنون

پرستار

پوستر در برنامه حضوری

از تاریخ 1393/02/16لغایو 1393/02/19در برنامه کنگره بین المللی ارتقای سالمتی
و تندرستی با کد 11000746که توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد سازمان
 22111در شهر اصفهان برگزار گردید ،به عنوان ارائه دفنده پوستر حضور داشته و با
توجه به مجوز شماره 137905مورخ 1393/01/19دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برابر
با 4امتیاز از فعالیو فای آموزشی و پژوفشی را کسب نموده ام.



مدارك مربوطه ضميمه شود.

انجام طرحهای پژوهشي
( مجری و یا همكاری در پروژه های پژوهشي )

 .3بررسی ارتباط استرس شغلی با توانایی شغلی در پرستاران بخش اورژانس شاغل در بیمارستانهای وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال3133 .
 - .9بررسی ارتباط اختالل وسو اس جبری و اضطراب اجتماعی با اختالالت خوردن در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آیو اهلل کاشاانی
شهر اصفهان در سال 3139
 .1بررسی ارتباط حضور ذفن و خود-دلسوزی با سبک دلبستگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده باه درمانگااه ام اس بیمارساتان آیاو اهلل کاشاانی شاهر
اصفهان در سال .3139
 - .9بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش الکترونیک و جزوه آموزشی مصور بر میزان آگافی و رضایو از آموزشهای مربوط به بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به
درمانگاه بیمارستان ایو اهلل کاشانی شهر اصفهان در سال .3131
 - .5بررسی ارتباط سر سختی با خوش بینی و عزت نفس در بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال.3131
 .6بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزش تریاژنمایه شدت اورژانس به روش الکترونیک و کارگاه آموزشی بر میزان آگافی و رضایو پرستاران اورژاناس بیمارساتان فاای جنارال
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال.3131

 .7بررسی تاثیر تکنیک نمایشی بر سرعو عمل دانشجویان مامایی در اداره مراحل زایمان
 .8بررسی صالحیو بالینی و خودکارامدی بالینی و ارتباط آن ها با یکدیگر در دانشجویان سال اخر پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 3131-39

 .3بررسی تاثیر حمایو معنوی مذفبی به شیوه الکترونیک بر خودکارامدی و ترس از زایمان( کد طرح )935196

شركت در مجامع علمي
( ارائه مقاالت در كنگره های داخلي و خارجي )

نام کنگره

تاریخ

موضوع

سومین سمینار دانشجویی 33بهمن
3188
بهداشو و سالمو جامعه

کنگره سراسری ارتقای سالمو 38-91
بهمن ماه
نوزاد

محل برگزاری کشور

نوع
شرکو
ارائه
سخنرانی
به صورت
شفافی یا
پوستر

دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی
کاشان

سالمو
نوزاد

سمینار بین المللی سالمو  97 - 98سالمو
مدرسه
مهرماه
مدرسه
3131

ایران
دانشگاه علوم پزشکی
مشهد
ایران دانشگاه
پزشکی شیراز

پوستر

علوم سخنرانی

موضوع گزارش یا سخنرانی

سخنرانی
چاپ شده

بررسی ارتباط روند رشد در کودکان  1کتاب
تا  9سال با برخی خصوصیات مقالت
دموگرافیک در مراکز منتخب شهر
کاشان در سال 3188

کجا

خالصه

بررسی ارتباط زردی با برخی ز کتاب خالصه
مشخصات نوزادی و مادری در مقاالت فمایش
بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان
بررسی میزان اضطراب ،افسردگی و کتاب خالصه
استرس در دختران دانش اموز شهر مقاالت فمایش
مشهد 3131

سمینار بین المللی سالمو  97- 98سالمو
مدرسه
مهرماه
مدرسه
3131

ایران دانشگاه
پزشکی شیراز

علوم پوستر

بررسی عالئم جسمانی مرتبط با کتاب خالصه
قاعدگی در دختران دانش آموز مقاالت فمایش
دبیرستانی شهر مشهد در سال -33
3131

تغذیه،
رشدو
تکامل
در
نوزادان
و
کودکا
ن

ایران دانشگاه
پزشکی مشهد

علوم پوستر

خالصه

کنگره بین المللی تغذیه35-37 ،
رشدوتکامل در نوزادان و مهرماه
3131
کودکان

فمایش کشوری پرستاری در  96-98بورگر و ایران
بهمن ماه اختالال دانشگاه علوم پزشکی
اختالالت عروقی
مشهد
ت
3131
عروقی
Iran, mashhad
MS
16-17
8th Iranian international
Novem congress on MS
ber
2011
16-17
8th Iranian international
Iran, mashhad
MS
Novem congress on MS
ber
2011
اولین فمایش کشوری مراقبو
فای جامع نگر در بیماریهای
مزمن
The
first
Iranian
international conference
on women’s health

-95
91اذرماه
3131
14-15june
2012

پوستر

wom
en’s
healt
h

بیماری افزایش فشارخون (اختالل کتاب خالصه
عروقی) از دوره نوزادی تا شیرخوارگی مقاالت فمایش
و نوجوانی

Outcome of Multiple poster
Sclerosis
in
Prenatal,
Delivery and Postpartum .
Multiple Sclerosis dieses poster
from infant to adolescent
hood

دانشگاه علوم پزشکی پوستر
اصفهان
Shiraz university
of medical
science

بررسی مقایسه ای میزان رضایو و کتاب
آگافی مادران با استفاده از بسته فای مقاالت
آموزشی با محتوای مزایا ،عوارض و
مراقبتهای پس از واکسیناسیون و
روش معمول در مرکز بهداشتی درمانی
شهر مشهد

مراقبو تسکینی در کودکان و نوجوانان
مبتال به سرطان

Challenges
and Poster
recommendation in breast
cancers screening

Abstract
book

Abstract
book

Outcome of HIV/AIDS in Poster
Prenatal, Labor, Delivery
and Postpartum

Abstract The relationship between Poster
books HIV Knowledge, Attitudes
toward
Caring
For
HIV/AIDS patients and
Caring Survey among nurses
in Kashani hospital in
Isfahan city in the year
2012.
Abstract What
do
the
best Poster
books contraception methods in
HIV/AIDS
women’s
patient?

کتاب خالصه
مقاالت فمایش

اختالالت خواب در پرستاران

Shiraz university
of medical
science

wom
en’s
healt
h

Iran, shiraz

HIV/
AID
S
wom
en&
child
ren

14-15- The
first
Iranian
june international conference
2012
on women’s health
2-4
may
2012

International congress
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