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نام و نام خانوادگی :مرضیه سیف

سوابق تحصیلی
1

کارضٌاسی پزستاری اس داًطگاُ علَم پشضکی ّوذاى با هعذل 17/76

2

کارضٌاسی ارضذ پزستاری کَدکاى اس داًطگاُ علَم پشضکی ّوذاى با هعذل 18/58

3

اًجام پایاى ًاهِ داًطجَیی تحت عٌَاى :تاثیز آهادُ ساسی جْت بستزی ضذى بز اضطزاب ٍ تزس
ٌّگام پذیزش کَدکاى سي هذرسِ در هزکش آهَسضی درهاًی بعثت ّوذاى  :هصَب ضَرای
پژٍّطی داًطگاُ علَم پشضکی ّوذاى با ًوزُ 19/6

4

داًطجَی ًوًَِ کارضٌاسی ارضذ رضتِ پزستاری در سال  1395در داًطگاُ علَم پشضکی ّوذاى

5

عضَیت در هزکش استعذاد درخطاى داًطگاُ علَم پشضکی ّوذاى

سوابق پژوهشی
1

هقالِ چاپ ضذُ تحت عٌَاى:
"The effect of preparation for hospitalization on school-age
"children's fear during admission in Iranian hospitals
در هجلِ, Journal of Research in Medical and Dental Science :سال 2017

2

هقالِ پذیزفتِ ضذُ تحت عٌَاى" :عادات خَاب خَاب داًص آهَساى ضْزستاى ًْاًٍذ اس دیذگاُ
ٍالذیي" در هجلِ داًطگاُ علَم پشضکی قن ،سال2017

3

هقالِ در دست چاپ تحت عٌَاى" :تاثیز آهادُ ساسی جْت بستزی ضذى بز اضطزاب ٌّگام
پذیزش کَدکاى سي هذرسِ در هزکش آهَسضی درهاًی بعثت ّوذاى"
هقالِ در دست چاپ تحت عٌَاى:

"The relationship between sleep habits and mental health in
"elementary school students

شرکت در دوره های آموزشی -پژوهشی
1

ارائِ هقالِ پذیزفتِ ضذُ بِ صَرت سخٌزاًی با عٌَاى "هقایسِ هیشاى هاًذگاری آهَسش اخالق حزفِ ای
در دٍ رٍش بحث گزٍّی ٍ ًزم افشار چٌذ رساًِ ای در حیطِ یادگیزی الکتزًٍیکی

" در ّجذّویي

ّوایص کطَری آهَسش پشضکی ٍ جطٌَارُ آهَسضی ضْیذ هطْزی در تاریخ  96/2/7تا 96/2/9
2

ضزکت در کارگاُ ًگارش ٍ اًتطارات هقاالت علوی در تاریخ 94/15/5

3

ضزکت در کارگاُ کٌتزل عفًَت در بیواراى ٍ بیوارستاى در تاریخ 95/1/28

4

ضزکت در کارگاُ هذیزیت کیفیت خذهات ٍ حاکویت بالیٌی در تاریخ 95/8/11

5

ضزکت در کارگاُ جستجَی هٌابع الکتزًٍیکی  Web Of Scienceدر تاریخ 95/9/17

6

ضزکت در کارگاُ ایوٌی بیوار در تاریخ 96/2/19

7

ضزکت در کارگاُ هْارتْای ارتباطی در تاریخ 96/10/5

سوابق آموزشی
1

بزگشاری آسهَى( OSCEهْارت ّای بالیٌی پزستاری) ٍیژُ داًطجَیاى دٍرُ اٍل پزستاری ٍ دٍرُ دٍم
اتاق عول در تاریخ 95/09/29 ٍ 95/09/24

2

بزگشاری آسهَى( OSCEهْارت ّای بالیٌی پزستاری) ٍیژُ داًطجَیاى دٍرُ دٍم پزستاری ٍ دٍرُ ضطن
اتاق عول در تاریخ 96/10/6 ٍ 96/10/5

3

ٍ 6احذ کارآهَسی اصَل ٍ هْارت ّای بالیٌی ،تزم  2اتاق عولً ،یوسال دٍم تحصیلی ،سال ،95-96
داًطکذُ پیزاپشضکی ًْاًٍذ

4

ٍ 6احذ کارآهَسی پزستاری بشرگساالى ،1تزم 3پزستاریً ،یوسال اٍل تحصیلی،سال  ،96-97داًطکذُ
پیزاپشضکی ًْاًٍذ.

5

ٍ 1احذ تذریس درس اصَل ٍ فٌَى پزستاریً ،یوسال اٍل تحصیلی ،سال  ،96-97داًطکذُ

پیزاپشضکی ًْاًٍذ
6

ٍ 4.5احذ کارآهَسی اصَل ٍ هْارت ّای بالیٌی ،تزم  2اتاق عولً ،یوسال دٍم  ،96-97داًطکذُ
پیزاپشضکی ًْاًٍذ

7

ٍ 3احذ کارآهَسی اصَل ٍ هْارت ّای بالیٌی ،تزم  2پزستاریً ،یوسال دٍم  ،96-97داًطکذُ
پیزاپشضکی ًْاًٍذ

8

ٍ 1احذ تذریس درس پزستاری بشرگساالى(1ارتَپذی)ً ،یسال دٍم  ،96-97داًطکذُ پیزاپشضکی ًْاًٍذ

