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  احمدی :نام خانوادگی شرارهنام: 

 مجردتاهل: وضعیت   میالدی 9111شمسی،  9631: تاریخ تولد

 ستاری و ماماییرباد دانشکده پآبلوار دولت  -میدان ایثار کرمانشاه ـآدرس محل کار: 

 17667031310تلفن ثابت : 

            17667031310 
  11911110003تلفن همراه: 

 6051507777 :شماره ملی 

 پرستاری گرایش داخلی جراحیارشد  کارشناس تحصيالت:

 sharareh1ahmadi@gmail.com :پست الکترونيکی

 سوابق تحصيلی:

 9616سال بهمن )استعداد درخشان( نفر اول دوره ،ی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکارشناسی پرستار 

 سهمیه استعداد درخشان )بدون  پذیرفته شده با ، کرمانشاه پزشکیپرستاری، دانشگاه علوم  کارشناسی ارشد روان

 9613 سال کنکور(

 و تحقيقاتی آموزشی دوره هاو سوابق

  دوره کارگاه آموزشی  09شرکت در 

  همایشمورد  91شرکت در 

  ساعت در چهارمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور 0داوری مقاالت به مدت 

 علوم پزشکی غرب کشورچهارمین کنگره سالیانه دانشجویان  عضورت در تیم اجرایی 

  9616عرصه تحقیقات در دوران کارشناسی سال دانشجوی فعال 

 9610دانشجوی فعال عرصه تحقیقات در دوران کارشناسی ارشد سال    

 سوابق کاری:

   اشتغال به کار در بخش مراقبت ویژه نوزادانNICU  بیمارستان امام رضا به مدت شش ماه به عنوان مشمول طرح

 پیراپزشکان خدمت پزشکان و

 

 عالیق تحقیقاتی وفعالیتها:
  ،و مفاهیم پرستاری داخلی جراحی، آموزشعالقه مند به تحقیق در زمینه بهداشت روان، اختالالت روانی 

 توانمند در زمینه تحقیقات کیفی 

 ژانس بررسی ویژگی های جمعیت شناسی اقدام کنندگان به خودکشی در مراجعین به اور طرح پژوهشی مصوب

  9611تا  9670بیمارستان شهدا شهرستان هرسین طی سال های 

 الگوی سوء مصرف مواد مخدر براساس عوامل جمعیت شناختی در معتادان مراجعه کننده به  وهشی مصوبطرح پژ

 9611تا  9670مراکز خود معرف شهرستان هرسین از سال 

 یمارستان های وابسته به دانشگاه علوم ایتمندی بیماران بستری شده در بضطرح پژوهشی مصوب بررسی میزان ر

پزشکی کرمانشاه از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت در سال 

9613 

 ررسی عوامل موثر بر آموزش بالینی به شیوه برنامه اینترشیب از دیدگاه دانشجویان پرستاری: طرح پژوهشی مصوب ب

 یک مطالعه کیفی
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 :یت هاعضو
 کنون تا9619دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال  بسيج دانشجوییعضو 

 در تمام دوران شش ساله تحصیالت دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کميته تحقيقات دانشجویی  فعال ضوع

 

 زبان: 
 زبان ملی – فارسی

  از متون پزشکی و غیر پزشکی من اعتسلط کامل به خواندن، نوشتن، مکالمه و ترجمه کلیه متو -انگليسی

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت:

1- A Survey on Food Safety Knowledge in emergency situation among the Kermanshah University of 

Medical Sciences Students (2016-2017)  ) accepted) )ISI( 

2- What is the level of knowledge and attitude of medical students about health measures in crisis 

(2016&2017)?  ) ISI( 

3- Assessing the satisfaction rate of patients admitted to hospitals affiliated to Kermanshah University of 

Medical Sciences with regard to the quality of health services provided after implementation of the 

health system reform plan in 2017 )ISI, IF:0.425( 

4- "Relationship between Self-care Behaviors and Quality of Life in Patients with Heart Failure" 

  

 پایان نامه
های اسطوخودوس و پرتقال بر میزان خستگی، افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی  بررسی مقایسه ای تاثیر رایحه درمانی با اسانس

 ع( شهر کرمانشاه)بیمارستان امام رضا 

 ه شده در سمينارها و کنگره ها:یمقاالت ارا

 کرمانشاه 9619. دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور.ساله 3مردان استان کرمانشاه طی یک دوره  مقایسه روند بروز سرطان کولورکتال در زنان و -9

 کرمانشاه 9619. دانشجویان علوم پزشکی غرب کشور.زانوی عقب رفته : توصیه های جدید مراقبتی -0

دانشجویان علوم پزشکی غرب  .19 کرمانشاه در سال بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران در بیمارستان امام رضا -6

 کرمانشاه 9619کشور.

 کرمانشاه 9619.سالمت سالمند .19بررسی میزان افسردگی در سالمندان ساکن شهر کرمانشاه سال  -5

 نشاهکرما 9610.دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .اصول تشخیصی و تدابیر مراقبتی در افراد دچار سندرم رابدومیولیز  -0

. 9611تا9670هایکنندگان به خودکشی در مراجعین به اورژانس بیمارستان شهداء شهرستان هرسین طی سالبررسی اپیدمیولوژیک اقدام -3

 کرمانشاه 9610دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه.

 کرمانشاه 9610دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه.. بررسی رابطه هوش معنوی بر کیفیت زندگی و مقایسه آن در بیماران سرطانی و افراد عادی -3

 کرمانشاه 9610. دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه.9675تا  9631روند بروز سرطان مری در ایران و مناطق جغرافیایی آن طی سال های  -7

 آبادخرم 9610.اولین کنگره ملی طب سنتی و سرطان.استفاده از آروماتراپی در بیماران مبتال به سرطان -1

هشتمین کنفرانس . 9610بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به زلزله درسال  -91

 9610.تهران بین المللی مدیریت جامع بحران
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 شرکت در کارگاه:

 3به مدت 95/7/9615دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، (ایمنی بيمار) شرکت در کارگاه یک روزه .9

 ساعت

به 01/99/9615دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، (کنترل عفونت) شرکت در کارگاه یک روزه .0

 ساعت. 3مدت 

دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ  مانشاه،در دانشگاه علوم پزشکی کر (شنایی با حاکميت بالينیآ) شرکت در کارگاه یک روزه .6

 ساعت. 3به مدت 96/90/9615

دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، (ارتقا کيفيت خدمات پرستاری) شرکت در کارگاه یک روزه .5

 ساعت. 3به مدت 61/0/9610

دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ  کرمانشاه، شگاه علوم پزشکیدر دان (خدمات مبتنی بر شواهد) شرکت در کارگاه یک روزه .0

 به مدت شش ساعت.90/6/9610

به 07/3/9615دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، (مهارت های ارتباطی) شرکت در کارگاه یک روزه .3

 ساعت. 5مدت 

 (06/91/10ساعت ) 3نه( در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه به مدت شرکت در کارگاه یک روزه ) محاسبه حجم نمو .3

 (06/110) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در Ovidشرکت در کارگاه یک روزه آشنایی با منابع الکترونیکی و بانک های اطالعاتی  .7

 بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاهساعت در  3به مدت  6/5/9615در تاریخ  PACSو سیستم  HISشرکت در کارگاه آشنایی با  .1

 ساعت در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 3به مدت  6/0/9615در تاریخ  CPR شرکت در کارگاه آموزش  .91

 ساعت در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 3به مدت  09/6/9615شرکت در کارگاه ارتباط موثر در تاریخ  .99

 ساعت در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 3به مدت  03/6/9615ریخ در تاایمنی سالمت شغلی شرکت در کارگاه  .90

 ساعت در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 3به مدت  0/6/9615شرکت در کارگاه مدیریت خطردر تاریخ  .96

 ساعت در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 3به مدت  93/0/9615شرکت در کارگاه بهداشت محیط در تاریخ  .95

 ساعت در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 3به مدت  9/5/9615ر کارگاه کنترل عفونت در تاریخ شرکت د .90

 ساعت در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 3به مدت  0/6/9615شرکت در کارگاه مدیریت بحران در تاریخ  .93

 ه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگا ساعت در 3به مدت  96/0/9611شرکت در کارگاه مهارت های زندگی در تاریخ  .93

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دقیقه در 50ساعت و  3به مدت  0/1/9619شرکت در کارگاه مقاله نویسی در تاریخ  .97

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ساعت در 0/7به مدت  6/1/9611شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی در تاریخ  .91

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ساعت در 3به مدت  1/1/9619در تاریخ  SPSSش شرکت در کارگاه جستجوی مقاالت و آموز .01

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ساعت در 3به مدت  0/1/9611شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی در تاریخ  .09

 



4 

 

 : تدریس

 

 طرات شغلی پرستاری، مخاماریارتباط با ب مار،یب یمنیا ،یکنترل عفونت، اخالق در پرستار یمدرس کارگاه ها 

   در بخش های اورژانس بزرگساالن و اطفال به شرح زیر 0/966مربی کارآموزی به مدت 
برای دانشجویان کارشناسی پرستاری به صورت مربی بالینی به  (بیماری های کودکان کودک سالم و پرستاری تدریس واحد) -9

   9610-13 دومواحد در نیمسال 90/5ساعت برابر با 31مدت

ساعت برابر با  0/66برای دانشجویان کارشناسی پرستاری به صورت مربی بالینی به مدت  ( بهداشت مادر و نوزاد ) تدریس واحد   -0

 (.) این واحد برای دانشجویان پسر در اورژانس بزرگساالن توسط اینجانب ارائه داده شد9615-10واحد در نیمسال دوم 13/9

 

  


