
 به نام خدا

 اطالعات دموگرافیک: .1

 الناز فرجی نصفچینام و نام خانوادگی: 

 کارشناس ارشد پرستاری کودکان مدرک تحصیلی:

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

 هیات آموزشی مرتبه علمی:

 بهشتی رشت یی شهیددانشکده پرستاری ماما محل خدمت:

 .Gmail.com74elnazfarajii@ ایمیل:

 

 . سوابق تحصیلی دانشگاهی:2

محل  دانشگاه مدت تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 تحصیل

 دانشکده محل تحصیل

الی  1393سال  پرستاری لیسانس

1397 

دانشگاه علوم 

 گیالنپزشکی 

یی دانشکده پرستاری ماما

 بهشتی رشت شهید

الی  1398 سال پرستاری کودکان فوق لیسانس

1400 

 

دانشگاه علوم 

 گیالنپزشکی 

یی دانشکده پرستاری ماما

 بهشتی رشت شهید

 

 . سوابق خدمتی:3

  1398پرستار بیمارستان امیرالمومنین سال  

  سابقه کار در بیمارستان رازی 

 سابقه کار در بیمارستان پورسینا 

  17درمانی  _)مرکز آموزشی  1400-1399مربی حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 درمانی پورسینا( _درمانی الزهرا، مرکز آموزشی  _شهریور، مرکز آموزشی 

 شهید بهشتی رشتمامایی و هیات آموزشی دانشکده پرستاری  عضو 

mailto:elnazfarajii.74@Gmail.com


 . عناوین طرح های تحقیقاتی مصوب:3
  بررسی سبک های تربیت جنسی و عوامل مرتبط با آن در مادران کودکان مراجعه کننده در مراکز

 13۹۹خدمات جامع سالمت منتخب شهر رشت در سال 

  بررسی تاثیرات روان شناختی و استراتژیهای سازگاری در کارکنان درمانی خط مقدم مبارزه در زمان

 13۹۹در مراکزدرمانی شهر رشت در سال  1۹شیوع کووید 

 در والدین  1۹ -بررسی دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از ابتال و گسترش بیماری کووید

 13۹۹کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 

 دانشگاه علوم  یلیتکم التیتحص انیدر دانشجو یو ارتباط آن با تاب آور یلیتحص یفرسودگ یبررس

 1400در سال 1۹ دیدر زمان کوو النیگ یپزشک

 ر ژل آلوئه ورا در بهبود زخم فشاری بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز بررسی تاثی

 آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

 . فعالیت های علمی و تدریس کارگاه های آموزشی:4 

 تدریس بالینی واحدهای کارآموزی و کارورزی
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 . مقاالت در همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی5

 

تاریخ چاپ  نوع مقاله عنوان مقاله ردیف

 یا ارائه

عنوان همایش 

 یا کنفرانس

محل 

 برگزاری
1 Barriers and facilitators of patient 

education from the perspective of 
nurses: a qualitative study 

اولین کنگره ملی  11/3/13۹8 سخنرانی

آموزش و 

توانمندسازی 

 بیمار و خانواده

علوم دانشگاه 

 پزشکی گیالن

بررسی اثربخشی آموزش به بیمار به دو روش  2

معمول و تله نرسینگ در بیماران تحت عمل 

جراحی کاتاراکت در مرکز آموزشی درمانی 

 13۹7امیرالمومنین )ع( در سال 

اولین کنگره ملی  21/1/13۹8 پوستر

آموزش و 

توانمندسازی 

 بیمار و خانواده

علوم دانشگاه 

 پزشکی گیالن

بررسی میزان رضایتمندی بیماران جراحی  3

شده چشم و همراهان آنان از آموزش از طریق 

تله نرسینگ در مرکز آموزشی درمانی 

 13۹7امیرالمومنین )ع( در سال 

 

 

 پوستر

اولین کنگره ملی  21/1/13۹8

آموزش و 

توانمندسازی 

 بیمار و خانواده

علوم دانشگاه 

 پزشکی گیالن

بررسی تاثیر آموزش از طریق تله نرسینگ بر  4

تبعیت دارویی در بیماران تحت عمل جراحی 

در مرکز آموزشی درمانی کاتاراکت 

 13۹7امیرالمومنین )ع( در سال 

 

 

 پوستر

 

21/1/13۹8 

اولین کنگره ملی 

آموزش و 

توانمندسازی 

 بیمار و خانواده

علوم دانشگاه 

 پزشکی گیالن

  کتابچه آموزش به بیمار گوش و حلق و بینی 5

4/2/13۹8 

اولین کنگره ملی 

آموزش و 

توانمندسازی 

 بیمار و خانواده

علوم دانشگاه 

 پزشکی گیالن

سه  بررسی وضعیت اثربخشی آموزش به بیمار 6

مرکز آموزشی درمانی ماهه تابستان 

 13۹7امیرالمومنین )ع( در سال 

 

 پوستر

 

21/1/13۹8 

اولین کنگره ملی 

آموزش و 

توانمندسازی 

 بیمار و خانواده

علوم دانشگاه 

 پزشکی گیالن

بر پرسنل  1۹یر روانشناختی کووید بررسی تاث 7

درمان خط مقدم و راهبردهای مقابله ای با 

 شیوع بیماری 

اولین کنگره ملی  17/11/1400 سخنرانی

آموزش و 

توانمندسازی 

 بیمار و خانواده

دانشگاه آزاد 

اسالمی استان 

 )وبینار( اصفهان

 

 



 . دوره های آموزشی گذرانده شده:6

 کارگاه های روش تحقیق:

 کارگاه پروپوزال نویسی.1

 Endnoteاه گ. کار2

 . کارگاه اخالق در تحقیق3

 spss. کارگاه آموزشی آمار و 4

 Search. کارگاه 5

 مقاله به مجله . کارگاه نحوه ارسال6

 کارگاه اخالق در نشر و اصول مالکیت معنوی در برونداد های پژوهشی. 7

 

 افتخارات و جوایز:. 7

 :معرفی به عنوان نمونه 

 عرفی به عنوان استعداد درخشان در دوره ی کارشناسی ارشدم

 

 


