
 

 نمونه فرم كارنامه به فارسي

 كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 اطالعات شخصي 

 :كارنامهتاريخ تكميل 

 فاطمه :نام

 کاملي نام خانوادگي:

 مربي درجه علمي:

 17/06/1366 تاریخ تولد:

 گناباد: محل تولد 

 418پالک 1/10باد خیابان سعدی اگن محل سکونت:

 kameli1366@yahoo.comآدرس پست الکترونیکي: 

 

 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

گرایش رشته  رشته تحصیلي 

 تحصیلي

شهر محل  دانشگاه محل تحصیل رجه علميد

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت 

 از تحصیل

  

 پرستاری
 

 7/11/1397 ایران گناباد گناباددانشگاه علوم پزشکي  مربي سالمت جامعه

 وشته شده در دوران تحصيلنهاي  نامه ب( پايان

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامه عنوان پایان

عملکرد شناختي سالمندان مبتال به اختالل تاثیر مصرف گلقند بر 

 شناختي خفیف

 آقای دکتر علي دلشاد ارشدکارشناسي 

بررسي وضعیت سالمت روان دانش آموزان دبیرستاني شهر گناباد در 

 1389سال 

 خانم دکتر لیال صادق مقدم رشناسياک

   

   

 اي هاي شغلي و حرفه  موقعيت 

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي

نوع  مقطع تحصیلي مؤسسه محل تدریس

 فعالیت

تعداد  عنوان درس  *نوع درس

 دانشجویان

کل ساعات 

 تدریس شده

سال 

 یستدر

پزشکي  دانشگاه علوم

 گناباد

کارشناسي 

 ارشد،کارشناسي

 زشيوآم

 پژوهشي

تئوری،آموزش 

 های بالیني

کارآموزی سالمت 

جامعه،مدیریت،بهداشت 

پرستاری مادر و نوزاد، 

بهداشت 

،پرستاری گوه محیط

های آسیب 

  1394-

 تاکنون



 

 پذیر،مراقبت در منزل

دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد گناباد

آموزش های  آموزشي کارشناسي

 بالیني

-NICU   1391وزی کارآم

1394 

اد اسالمي اه آزگدانش

 واحد قائنات

پرستاری سالمت  تئوری آموزشي کارشناسي

جامعه،پرستاری 

 بزرگساالن سالمندان

  1397 

 های بالیني و مواردی از این قبیل است. * منظور از نوع درس، دروس تئوری، دروس عملي، تدریس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش

 

 وره، همكاري و غيره(شام)اي  ب( سابقه ارائه خدمات حرفه

رائه خ ایتار مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات ای نوع خدمت حرفه

 خدمات

   

   

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات( ها و پست  ج( سابقه موقعيت

 تاریخ نام، رتبه علمي و رشته تحصیلي مسئول مافوق مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

 تیلغا از

     

     

 هاي اجرايي )غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات( د( سابقه فعاليت و پست

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه ان سمتعنو

     

     

 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها تشويق ، 

 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت عنوان

     

     

 

 جامع علميم و ها عضويت در انجمن 

 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

     

     

 

 ها و شوراها عضويت در كميته 

نوع همکاری با کمیته یا  نام کمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

    



 

  

 شده هاي تحقيقاتي تصويب روژهپ 

)مجری اصلي،  نوع فعالیت در طرح ن طرحواعن

 مدیر اجرایي، همکار، مشاور و غیره(

ساعات فعالیت در 

 طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعیت فعلي 

 طرح

طول مدت 

 طرح

شیوع افسردگي و 

عوامل مرتبط با 

دوران آن در 

قرنطینه بیماری 

در 19کوید 

 سالمندان 

مرکز تحقیقات   همکار

توسعه 

اجتماعي 

لوم دانشگاع ع

 ي گنابادکپزش

  اتمام یافته

شیوع سوء رفتار و 

عوامل مرتبط با 

آن در سالمندان 

شهرستان گناباد 

 1399در سال 

مرکز تحقیقات   همکار

توسعه 

اجتماعي 

علوم  هدانشگا

 پزشکي گناباد

  اتمام یافته

مقایسه تاثیر 

گل نبوالیزر 

و ختمي 

بر اکالیپتوس 

شدت سرفه 

مبتال به ن بیمارا

 19کوید 

مرکز پژوهش   جریم

های بالیني 

بیمارستان 

عالمه بهلول 

 گنابادی

  یافته اتمام

رابطه ی رسي بر

به  اعتیاد

اینستاگرام با 

ال کاری اهم

تحصیلي 

دانشجویان 

پرستاری دانشگاه 

علوم پزشکي 

سال ر دگناباد

1401 

کمیته   مجری

تحقیقات 

 دانشجویي

  در حال اجرا

بررسي تاثیر نمد 

گوسفندی بر 

زخم  پیشگیری از

 فشاری

مرکز تحقیقات   مجری

عه ی و توس

اجتماعي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد

  در حال اجرا

  ر حال اجرادمرکز تحقیقات   مجرییر تاث مقایسه 



 

طب فشاری نقطه  

K9 شربت و

گیاهي ضدتهوع 

بر تهوع و استفراغ 

 بارداری

پرستاری 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد

 
 

 هاي تحقيقاتي دريافت شده )گرنت( بودجه 

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت دهنده بودجه منبع ارائه

      

      

 

 شده يا مشاوره شده هاي سرپرستي نامه پايان 

دوره  امهن عنوان پایان

تحصیلي ارائه 

 نامه پایان

محل انجام 

 نامه پایان

سمت در 

 نامه نپایا

 نامه تاریخ دفاع از پایان

     

     

 

 انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله( سخنراني در هم 

اندیشي،  عنوان هم عنوان سخنراني

 بازآموزی و غیره

اندیشي،  محل برگزاری هم

 بازآموزی و غیره

ریخ تا

 سخنراني

    

    

 

 يريه مجالت علميهاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحر فعاليت 

نوع همکاری با  محل انتشار مجله نام مجله

 مجله

 مدت همکاری

 لغایت از

    

    

 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي( شركت در دوره 

 اریتاریخ برگز محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

 20/4/1401 مرکز مهارت های بالیني  آموزشي  بي ریوی پیشرفتهاحیای قل

 13/4/1401 مرکز مهارت های بالیني آموزشي (ECGو  تجهیزات پزشکي)آشنایي با الکتروشوک

 19/04/1401 مرکز مهارت های بالیني آموزشي مدیریت راه هوایي

 8/6/1401 سالن سینا دانشگاه  آموزشي ای نوین تدریس در آموزش علوم پزشکيکاربرد الگوه

 24/2/1401 سالن سینادانشگاه آموزشي هیئت علمي علوم پزشکي وظایف و نقش های آکادمیک اعضای
 



 

 ها ها و كارگاه ها، بازآموزي انديشي شركت در هم 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره اندیشي، بازآموزی، کارگاه و غیره نام هم

    

    

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

رجمه، تألیف، نوع کار )ت تابعنوان ک همکار/ همکاران

 گردآوری، ویرایش(

و کشور  شهر ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

      

      

 ب( مقاالت منتشرشده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان( نویسنده

فاطمه کاملي، حسین محمدزاده 

مقدم،مهدی بصیری مقدم،لیال 

 علي دلشادمقدم، صادق

تاثیر مصرف 

قند)گل سرخ(بر گل

ختي اوضعیت شن

سالمندان مبتال به 

اختالل شناختي 

 خفیف

مجله ی دانشکده 

 پزشکي اصفهان

40 694 907-

900 

1401 

فاطمه حسیني مقدم،معصومه 

امیری دلوئي،لیال صادق 

مقدم،فاطمه کاملي،مریم 

مرادی،نسیم خواجویان،رضا 

 قرباني،عطا جباری

یوع افسردگي و ش

عوامل مرتبط با آن 

ه ر دوران قرنطیند

در 19بیماری کوید 

 سالمندان

-151 1 16 مجله ی سالمندی 

140 

1400 

فاطمه حسیني مقدم، الهام 

نیکخواه بیدختي، رضا نوری، 

موسي سجادی،نسیم خواجویان، 

فاطمه کاملي، سمیرا مرادی، 

 مریم مرادی

شیوع سوءرفتار و 

عوامل مرتبط با آن 

 در سالمندان

شهرستان گناباد در 

 1399ل سا

-351 3 17 سالمندیی  مجله

338 

1401 

 

 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

عنوان همایش، کنفرانس و  عنوان مقاله نویسنده)گان(

 غیره

قاله نحوه ارائه م محل برگزاری

 )سخنراني یا پوستر(

 سال ارائه

فاطمه حسیني 

مقدم،معصومه 

امیری دلوئي،لیال 

صادق 

مقدم،فاطمه 

یوع افسردگي و ش

عوامل مرتبط با آن 

در دوران قرنطینه 

در 19بیماری کوید 

 سالمندان

مجازی  ملي همایش

دستاوردهای پژوهشي 

 کشور19کوید

دانشگاه علوم 

 فهانصپزشکي ا

 1399 پوستر



 

املي،مریم ک

دی،نسیم مرا

خواجویان،رضا 

 قرباني،عطا جباری

      

 افزار، لوح فشرده و غيره د( اطالعات مربوط به نرم

 تاریخ انتشار نام همکاران افزار، لوح فشرده و غیره موارد استفاده نرم افزار تهیه شده اطالعات یا نرمنوع 

    

    

 

 )ساير موارد )ضميمه كارنامه 

 

 يا اعالم عالئق حرفه 

 

 شناسند )معرفين( افرادي كه شما را مي 

 

 
 


