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 فرم اطالعات سوابق آموزشي و پژوهشي 

  
  

 :مشخصات فردی -1

 

  نام خانوادگي: مریم  نام:
 رجب پور نیک فام

 

 2622727222كد ملي:  571 شماره شناسنامه: کاظم نام پدر:
 

 متاهلوضعيت تأهل:  ایرانی تابعيت: شیعه مذهب: الهیجان: محل صدور الهیجان: محل تولد
 تاريخ تولد: 

11/10/1676 
تلفن محل كار:  - تلفن منزل: 11110111196 تلفن همراه:

11692066262 

 

 

 :سوابق تحصيلي)تحصيالت عاليه( -2

 

 رشته تحصيلي
گرايش رشته 

 تحصيلي
 دانشگاه محل تحصيل درجه علمي

شهر محل 

 تحصيل

كشور محل 

 تحصيل
 تاريخ تحصيل

 5831-5831 ایران تهران هرانعلوم پزشکی تدانشگاه  لیسانس پرستاری پرستاری

 5811-5818 ایران رشت علوم پزشکی گیالندانشگاه  لیسانسفوق  ویژهمراقبتهای  پرستاری
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 گذرانده شده : ، كارگاه آموزشي و پانل آموزشي دوره های روش تحقيق -8

 

 محل برگزاری دوره تاريخ سطح دوره ونوع آموزشهای ارائه شده

واحدهای درسي روش تحقيق ارائه شده در دوره 

 كارشناسي ارشد

دانشکده پرستاری و مامايي شهيد  1611

 رشتبهشتي 

دانشکده پرستاری و مامايي شهيد  End Note 1612كارگاه 

 بهشتي رشت

دانشکده پرستاری و مامايي و  1619 كارگاه پروپوزال نويسي

 پيراپزشکي شرق گيالن

ارزشيابي دروني دانشکده  "كارگاه آموزشي 

 "پرستاری و مامايي و پيراپزشکي شرق گيالن 

دانشکده پرستاری و مامايي و  1616

 پيراپزشکي شرق گيالن

دانشکده پرستاری و مامايي و  1616 "آموزش مبتني بر جامعه  "پانل آموزشي 

 پيراپزشکي شرق گيالن

دانشکده پرستاری و مامايي و  1616 كارگاه سالمندی

 پيراپزشکي شرق گيالن
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 سابقه فعاليت های پژوهشي :  -9

  
  مصوب طرح تحقيقاتي 

  

تاريخ  محل انجام عنوان طرح پژوهشي رديف

 تکميل

)شامل اسامي همکاران به ترتيب اولويت  تاريخ ارائه

 نام متقاضي(

سمت در ارتباط با فعاليت 

 )مجری و همکار(

1 

 

ارزیابی تشخیصی دلیریوم با 

استفاده از ابزار عینی و ذهنی 

در بیماران بستری در بخش 

های مراقبت ویژه مراکز 

 آموزشی درمانی شهر رشت

 ارشد ()پایان نامه 

بیمارستان 

 پورسینای رشت
 51/4/5818 

 رجب پور نیک فاممریم 

 عاطفه قنبریدکتر 

 خالقدوستطاهره 

 نژادلیلیاحسان کاظم دکتر 

 علی اشرفدکتر 

 طرحمجری 

2 

تجارب یادگیری دانشجویان 

کارشناسی ارشد پرستاری : 

 تحلیل محتوی 

پرستاری دانشکده 

ومامایی و 

 پیراپزشکی شرق

 و گیالن

پرستاری دانشکده 

حال در 

 اجرا
 

 پرند پورقانعدکتر 

 رجب پور نیک فاممریم 
 طرحمجری 
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و مامایی شهید 

 بهشتی رشت

6 

تبیین مولفه های تنش زا در 

خانواده بیماران بستری در 

 بخش های مراقبت ویژه

 
حال در 

 اجرا
 

 پرند پورقانعدکتر 

 رجب پور نیک فاممریم 
 طرحمجری 

 

 

 0-  و مقاالت چاپ شده هاارائه مقاالت در كنگره 

 

 اسامي همکاران مقاله محل برگزاری موضوع مقاله تاريخ نام كنگره يا مجله رديف

5 

( با تاکید 2همایش بیماریهای مزمن )

بر پیشگیری ، کنترل و ارتقای کیفیت 

 زندگی در رامسر 

25 /2 

/5811 

 لغایت

28 /

2/5811 

 فاکتورهای ریسک بررسی "ارائه پوستر با عنوان 

 بخشهای در بستری بیماران در دلیریوم بروز

 "مروری  مطالعه یک:  ویژه مراقبت

 رامسر
 ر نیک فامرجب پومریم 

 پرند پورقانعدکتر 
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2 

( با تاکید 2همایش بیماریهای مزمن )

بر پیشگیری ، کنترل و ارتقای کیفیت 

 زندگی در رامسر

25 /2 

/5811 

 لغایت

28 /

2/5811 

 "مقاله پذیرش شده برای سخنرانی با عنوان 

 موانع از ویژه مراقبت بخشهای پرستاران تجارب

 تحقیق یک:  دلیریوم به مبتال بیماران مراقبتی

 "کیفی

 

 رامسر
 پرند پورقانعدکتر 

 پور نیک فام برجمریم 

 

 :در جشنواره آموزشي شهيد مطهری الارسفرآيندهای  -7

  سال صاحبان فرآيند عنوان فرايند رديف

5 

 "کارآموزی فارماکولوژی بالینی  "اثربخشی واحد جدید 

در کوریکولوم پرستاری : تجارب دانشجویان پرستاری و 

 مربیان بالینی

 

 پرند پورقانعدکتر 

 رجب پور نیک فاممریم 
5814  

 مقاله پذيرش شده در نوبت چاپ : -6

 "( در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه  CAM-ICUاستفاده از ابزار عینی دلیریوم )بررسی عوامل پیش بینی کننده بروز دلیریوم با  " -5

 در مجله پرستاری و مامایی جامع نگر رشت 51/1/5818پذیرش مقاله : تاریخ 
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 كه در مرحله داوری هستند: ال شده برای چاپ در مجالتمقاالت ارس - 2

 در کوریکولوم پرستاری : تجارب دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی "کارآموزی فارماکولوژی بالینی  "اثربخشی واحد جدید  -5

2- Diagnostic  evaluation  of  delirium with  objective  and  subjective  tools  in  hospitalized patients in Intensive  

Care Units,2152- 2158 

 واحدهای تدريس شده :  -1

 واحدهای تئوری واحدهای عملی

 اصول مراقبتهای ویژه رشته هوشبری دانشجویان پرستاری CCUکارآموزی 

 مراقبتهای پیشرفته در ریکاوری رشته اتاق عمل دانشجویان هوشبری ICUکارآموزی 

  دانشجویان هوشبری CPRکارآموزی 

  دانشجویان اتاق عمل CPRکارآموزی 

  کارآموزی فارماکولوژی پرستاری

  اتاق عمل PTSکارآموزی 

  کارآموزی اخالق در اتاق عمل

 

 1619از سال  : EDOعضويت در 

 11گروه هوشبری پيوسته ورودی بهمن  استاد مشاور :

 


