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 اطالعات دموگرافیک: -1

 هما توحیدی نورودی نام و نام خانوادگی:

  کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه مدرک تحصیلی:

  دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

 مربی هیات آموزشی مرتبه علمی:

 مامایی شهید بهشتی رشتانشکده پرستاری د محل خدمت:

 10333333010تلفن تماس:

 homa.tohidi91@gmail.com   ایمیل:

 

 

 سوابق تحصیلی دانشگاهی: -2

  دانشکده پرستاری  -دانشگاه علوم پزشکی گیالن 0333-0331کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه

 مامایی شهید بهشتی

  دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی -گیالندانشگاه علوم پزشکی  0333-0333کارشناسی پرستاری 

 

 

 

 سوابق خدمتی: -3

 

  0333-0333شهریور رشت  01پژوهشی  و  مرکز آموزشی درمانیپرستار بخش انکولوژی 

 0333-0331شهریور  01و پژوهشی  پرستار واحد تریاژ مرکز آموزشی درمانی 

  کارشناس واحدhome care  0333-0333شهریور  01مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی 

  0333-0011شهریور  01کارشناس آموزش مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی 

 تا کنون  0/6/0011  از  بهشتی رشت  عضو هیات آموزشی دانشکده پرستاری مامایی شهید 
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 ها و شوراها:سوابق اجرایی و عضویت در کمیته -4

 

  0333-0333شهریور رشت  01مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی دبیر کمیته احیاء 

 در گیالن برگزار شده توسط  کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده اولین عضو کمیته اجرایی

 0333اردیبهشت –معاونت پرستاری وزارت بهداشت

 عضو هسته پژوهش بالینی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 

 

 چاپ شده در مجالت فارسی و انگلیسی: مقاالت -5

 Risk of Child Abuse and Its Predictors in Mothers with Children Under 5 

Years Old-2021 

 

 

 

 

 -- مقاالت فارسی: -6

 

 

 

 های آموزشی: های علمی و تدریس کارگاهفعالیت -7

 

 دانشجویان کارشناسی پرستاری تدریس بالینی واحدهای کارآموزی و کارورزی 

 

https://hnmj.gums.ac.ir/article-1-1596-en.html
https://hnmj.gums.ac.ir/article-1-1596-en.html
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 ها:ها و همایشارائه شده در کنگره مقاالت -8

 

  عملکرد پرستاران در خصوص به کار گیری راهبردهای سواد سالمت در آموزش به بیمار و آگاهی- 

 8931اردیبهشت 

  پیش بینی قصد و رفتار استفاده از راهبردهای سواد سالمت در کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای

 8931اردیبهشت  -پرستاران

 

 

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

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

 

 

 های پژوهشی و مقاالت:داوری طرح -11

----------- 

 

 های تحقیقاتی مصوب:طرح -11

  کودک و عوامل پیش بینی کننده آن در مادران دارای کودک بررسی نگرش نسبت به خطر سوءرفتار با

 8931سال مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت شهر رشت در سال  5زیر 

 

 های آموزشی گذرانده شده:دوره -12

 های آموزشی فرهنگی:دوره –الف 
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 های آموزشی مدیریت:دوره -ب

---- 

 

 

 های آموزشی علمی تخصصی:دوره -ج

 8011سال -نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش به بیمار آموزشی دوره (8

 8011سال -اخالق حرفه ای کادر پرستاریدوره آموزشی  (2

 8933سال  -کارگاه آموزشی هموویژیالنس )نظام مراقبت از خون( (9

 8933 سال -PubMed اطالعاتی پایگاه با آشنایی کارگاه (0

اولین کنگره ملی آموزش به بیمار و خانواده اردیبهشت  -بیمار کارگاه مدیریت و برنامه ریزی آموزش به (5

8931 

 و بیمرار  بره  آمروزش  ملری  کنگرره  اولین -کارگاه اصول و فرآیند برنامه ریزی و اجرای آموزش به بیمار (6

 8931 اردیبهشت خانواده

سرال   – UpToDate و Clinical Key جستجوی شرواهد پزشرکی از پایگراه هرای اطالعراتی     کارگاه  (7

8931 

 8931سال  – NIDCAمراقبت تکاملی بر اساس ارزیابی شرایط فردی هر نوزادکارگاه  (1

 8931 سال -کارگاه احیای نوزادان (3

مسروولیت کرادر درمران در قصرور     / آموزه های قرانونی در رشرته پرسرتاری و مامرایی    " دوره آموزشی  (81

 8937سال  - "پزشکی
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 های روش تحقیق: کارگاه -د

  مقدماتی تحقیق روش کارگاه .8

  ارگاه روش تحقیق پیشرفتهک .2

  کارگاه آشنایی با بانک های اطالعات پزشکی .9

  ق در تحقیقالکارگاه اخ .0

  spssکارگاه آموزشی آمار و .5

  endenoteکارگاه  .6

 کارگاه نحوه نوشتن پروپوزال .7

 

 

 افتخارات و جوایز: -13

 معرفی به عنوان نمونه: -الف

----- 

 

 جوایز:افتخارات و  -ب

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 ها: تشویقی -ج

تشویقی به مناسبت تالش و پشتکار در جهت اجرای برنامه عملیاتی آموزش به بیمار و خانواده در سرال   (8

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالنامور  محترم مدیریت از سوی 8933

تشویق به مناسبت همکاری در اجرای برنامه ها و تهیره محتروای مناسرم آمروزش بره بیمرار از سروی         (2

 8933 شهریور رشت87مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی مدیریت پرستاری 

از سروی مردیریت محتررم     "طرح بسیج ملی کنترل فشار خون"تشویقی به مناسبت مشارکت فعال در  (9

 8931مهر ماه -کی گیالنامور پرستاری دانشگاه علوم پزش

خانواده اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی  بیمار و "تشویقی به مناسبت تالش در جهت برگزاری  (0

 8931اردیبهشت  -از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن

شرهریور  87پژوهشری  تشویقی به مناسبت روز پرستار از سوی ریاست محترم مرکز آموزشری درمرانی و    (5

 8931و  8937رشت در سالهای 

 22-26تشویقی به مناسم مشارکت فعال در جشنواره دست های مهربان بره مناسربت هفتره پرسرتار )     (6

 ( از سوی مدیریت محترم امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 8937دیماه 

از سروی  " سرال  91یران برا ی   طرح ملی غربالگری سالمت ایران"تشویقی به مناسم مشارکت فعال در  (7

 8937اسفند ماه  -مدیریت محترم امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن

تشویقی به مناسبت تالش و مشارکت فعا نه در جهت کسم درجه یک در ارزشیابی و اعتباربخشی ملی  (1

 8936مرداد ماه -شهریور رشت87مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 

 

 

 

 


