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 اطالعات دموگرافیک: -1

 نام و نام خانوادگی:

 سیده میترا غفارزاده

 مدرک تحصیلی: 

 

 کارشناسی ارشد بیهوشی 

 محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

 

 دانشگاه علوم پرشکی ایران 

 مرتبه علمی: 

 

 کارشناس بیهوشی)هیات آموزشی(

 محل خدمت:

 

 دانشکده پرستاری ومامایی شهید دکتربهشتی رشت 

 تماس:تلفن 

 

09113812058 

 ایمیل:

 

mitraghafarzadeh@yahoo.com 

 

 سوابق تحصیلی دانشگاهی  -2

 
 کاردانی پرستاری -

 کارشناسی پرستاری -

 کارشناسی ارشد بیهوشی -
 

 سوابق خدمتی:  -3
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 سال هیات علمی( 3دانشگاه آزادتنکابن) 

 سال هیات علمی( 1دانشگاه آزاد رشت) 

 سوپروایزر آموزشی(  سال 5/4علی)ع(آمل)بیمارستان امام 

 تاکنون هیات آموزشی(  1385مهر دانشکده پرستاری رشت از

 

 ها و شوراها:سوابق اجرایی و عضویت در کمیته  -4
 سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام علی )ع(آمل  -

 عضوکمیته آموزشی ایدز دانشگاه علوم پزشکی مازندران -

 تا کنون  1393از سالپرستاری ومامائی شهیدبهشتی رشت عضو شورای آموزشی دانشکده  -

 1393ازسال  پرستاری ومامائی شهیدبهشتی رشتدانشکده   مدیرگروه فوریتهای پزشکی-

 مقاالت چاپ شده در مجالت فارسی و انگلیسی: -5

 

 درموردارتباطات بین فردی دانشجو ومدرس دربررسی ومقایسه نگرش دانشجویان ومدرسین  -

 . 1378دانشکده های پرستاری دانشگاه آزاداسالمی استان گیالن درسال 

 . 124صفحه 7شماره -81سال-مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکیدر

 

 . 1379تعیین میزان شیوع کمردرددرکادرپرستاری ومامایی بیمارستانهای غرب مازندران درسال  -

 دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن.  پژوهشی نمایه  

 

 مقاالت فارسی:  -6

 بررسی ومقایسه نگرش دانشجویان ومدرسین درموردارتباطات بین فردی دانشجو ومدرس در -

 . 1378دانشکده های پرستاری دانشگاه آزاداسالمی استان گیالن درسال 

 . 124صفحه 7شماره -81سال-مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکیدر

 

 های آموزشی:  های علمی و تدریس کارگاهیتفعال -7

 تدریس دروس نظری ،عملی وبالینی دانشجویان کاردانی وکارشناسی رشته هوشبری. -

 تدریس دروس نظری، عملی وبالینی دانشجویان وکارشناسی رشته پرستاری. -

 پرستاری ویژه. تدریس دروس نظری وبالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی و -

 انتشارات نوردانش-1382-ترجمه کتاب روش کار در اتاق عمل-

 انتشارات بهمن چالوس -1387-ترجمه کتاب تکنیکهای ماساژ در درمان بدن -

 پیام سبحان رشت. انتشارات -1388-کتاب راهنمای کاربردی بیهوشیترجمه  -

 انتشارات پیام سبحان رشت -1390-ترجمه کتاب دانشنامه مصور ادارع راه هوایی-
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 ها:ها و همایش ارائه شده در کنگره مقاالت  -8

سومین همایش سراسری    -نقش اینترنت برسالمت وکیفیت زندگی کودکان ونوجوانان-

-آموزش،سالمت،کیفیت زندگی،نقش پرستارومامانی دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا)س(رامسر

 . 1386خرداد 

 . 1385آذر30-دانشجویان دانشگاه گیالن درموردعوامل موثربرگرایش به مصرف اکستازیدیدگاه  -
فرآیندارزشیابی استاد:رویکردی براساس ارزیابی اولویت بنذی ارزشیابی توسط اساتید،چالشها   -

 وراهکارها 

 . 1388اردیبهشت  17تا 15-شیراز-استادتوانمند -دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی-

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران   -نقدوبررسی رعایت حقوق بیمار،چالشها وراهکارها -  

 . 1388خرداد  6تا 4-   تهران -تاالرامام-مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره(

-    General health and marietal conflicts infertile women    

-دانشج.یی طب تولیدمثل یزدمرکزهمایشهای رایزن تهرانمین کنگره بین المللی وجشنواره 4

 . 2011مارس 4

دومین همابش استانی پرستاری باتاکیدبرترومای سیستم   -احیاء درترومای سیستم اعصاب مرکزی -

 . 1389بهمن   27-مرکزتحقیفات ترومای پورسینا   -رشت -اعصاب مرکزی

 

 مشاور(: استاد  -ها )استاد راهنماسرپرستی پایان  -9

 

------------------ 

 

 های پژوهشی و مقاالت: داوری طرح  -10

 

---------------- 

 های تحقیقاتی مصوب: طرح  -11

 . 1379تعیین میزان شیوع کمردرددرکادرپرستاری ومامایی بیمارستانهای غرب مازندران درسال  -

 مجله دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن. 

 دانشجویان ومدرسین درموردارتباطات بین فردی دانشجو ومدرس دربررسی ومقایسه نگرش  -
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 . 1378دانشکده های پرستاری دانشگاه آزاداسالمی استان گیالن درسال 

 

 های آموزشی گذرانده شده: دوره -12

 های آموزشی فرهنگی:دوره –الف 

 

 . 1394/ 5/ 4اسالم( ندیشه سیاسی در کارگاه دانش افزایی استادان )ا -

 

 . 1396/ 3/5(3کارگاه دانش افزایی استادان )اخالق حرفه ای سطح -

 

 های آموزشی مدیریت:دوره -ب

 

 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت -

 

 های آموزشی علمی تخصصی: دوره -ج

 

 ساعت طبق ثبت سوابق آموزشی سامانه الکترونیکی کارکنان  629

 

 های روش تحقیق:  کارگاه -د

 

---------------- 

 

 افتخارات و جوایز:  -13

 معرفی به عنوان نمونه:  -الف

 . 1383/ 17/5-دانشگاه علوم پزشکی مازندرانازمعاون بهداشتی    -ترویج تغدیه با شیرمادر -

 مازندران. از ریاست دانشگاه علوم پزشکی -1382-  استان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  پرستارنمونه-

 

 

 افتخارات و جوایز:  -ب

 

 

 . 1383/ 5/ 17-دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ترویج تغدیه با شیرمادر-
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 1382-استان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  پرستارنمونه  -

 

 ها: تشویقی -ج

 

 24/3/1388-پرستاری ومامائی شهید بهشتی رشت   تشویقی از ریاست دانشکده -

 1386/ 2/ 1  -پرستاری ومامائی شهید بهشتی  دانشکده تشویقی از ریاست -

 1396/ 11/ 3  -)در رابطه با زلزله کرمانشاه( تشویقی از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی رشت-

 2/6/1393-تشویقی از ریاست بیمارستان شهید دکتربهشتی بندرانزلی -

 1400/ 22/4-مشاورنمونه(ده پرستاری ومامائی شهید بهشتی)استاد  تشویقی از ریاست دانشک -

 12/1398/ 28-( 19تشویقی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن)سامانه پاسخگویی به سواالت مردم در رابطه با کووید-

 9/4/1399در رابطه با کرونا(تشویقی از معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن) -

 12/1397/ 8-از ریاست دانشکده پرستاری ومامایی شهید دکتربهشتی رشت تشویقی -


