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 فرم سوابق پژوهشی و اجرایی )رزومه ( 

 مشخصات فردی :

 نسرین شهمیری نام و نام خانوادگی:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند آدرس محل کار:

  تلفن محل کار:

 nasrin_shahmiri@yahoo.com پست الکترونیک:

 

 

 

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه رتبه علمی گروه آموزشی حصیلیرشته ت

 توانمندسازی زنان، ارتقای سالمت، بهداشت باروری مربی مامایی مامایی
 mixed methodsتحقیقات 

 

 
 

 

 سوابق کاری اجرایی اموزشی 

 توضیحات سال محل خدمت سمت

 دانشگاه علوم پزشکی بابل مربی

1393 

دروس كارآموزی نشانه شناسی و 

كار آموزی  –معاینات فیزیکی 
آموزی كار –باردرای و زایمان 

 داخلی و جراحی

  1395 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مدیر گروه

تدریس در کارگاه آموزشی پوکی 

 استخوان

  1392 دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی در همایش روز جهانی 

 پوکی استخوان

  1393 دانشگاه علوم پزشکی بابل

دبیر علمی و سخنرانی در همایش 

 روز جهانی پوکی استخوان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1395  

دبیر علمی و سخنرانی در همایش 

 روز جهانی دیابت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1395  

تدریس کارگاه طراحی و ارزشیابی 

 ( MCQsسواالت چند گزینه ای )

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1395  

سرپرست اردوی علمی جهادی 

تعداد درخشان علوم دانشجویان اس

 پزشکی در روستاهای بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1395  
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 پژوهشی طرح های  سوابق 

 

)در حال اجرا یا توضیحات سال انجام محل عنوان طرح

 تکمیل شده(

    

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلی

 دکسان نام مجله سال عنوان  نویسندگان

سیده طاهره  –شهناز گلیان تهرانی 

سرین ن -حمود محمودیم -میرموالیی

 )نویسنده مسئول( شهمیری

تاثیر آموزش از طریق پست الکترونیکی 
بر رفتارهای پیشگیری كننده از پوكی 

 استخوان در میان دانشجویان دختر

در یافت پذیرش 

 چاپ دستو در 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 

 

 رائه شده در همایش ها  :مقاالت ا

 نحوه ارائه زمان و مکان برگزاری عنوان مقاله همایشو نوع  نام 

بررسی تاثیر آموزش از طریق  همایش كشوری یادگیری الکترونیکی 
پست الکترونیکی بر آگاهی و 

خودكارآمدی دانشجویان دختر 
در زمینه پیشگیری از پوكی 

 استخوان

دانشگاه علوم پزشکی 
 1393 تهران

 پوستر

 بررسی تاثیر عبادات و نماز در همایش جوان، جامعه ، نماز و هویت دینی
 مقابله با بیماری سرطان

دانشگاه آزاد اسالمی 

 1392واحد اهر 
 سخنرانی

بررسی تاثیر آموزش گروهی  همایش اختالالت عصبی، عضالنی، اسکلتی 
بر آگاهی و خودكارآمدی 

دانشجویان دختر در زمینه 
 پیشگیری از پوكی استخوان

دانشگاه علوم پزشکی 

 1395بابل 

 پوستر

بررسی عوامل موثر بر  همایش نظام اداری مالی در حوزه سالمت
رضایت ارباب رجوع در میان 

 آموزه های اسالم

دانشگاه علوم پزشکی 

 1394بابل 

چاپ چکیده مقاله در 

 کتابچه همایش

 

 :ها سوابق اجرایی وشرکت در کارگاه

 سایر توضیحات مکان برگزاری برگزاریزمان  کارگاه نام 

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،  1391 شرکت در کارگاه مدیریت جامع کیفیت

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

شرکت ر کارگاه عوارض کار با کامپیوتر بر 

 و ورزش درمانیسالمت 

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،  1391

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393 شرکت در همایش یادگیری الکترونیکی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390 شرکت در سمینار زایمان فیزیولوژیک

شرکت در سمینار کشوری پیشگیری از 

 رفتارهای پرخطر

  انشگاه علوم پزشکی تهراند 1391

 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران SPSS 1391شرکت در کارگاه آمار و 
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 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392 1شرکت در کارگاه روش تحقیق سطح 

 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان شکی تهراندانشگاه علوم پز 1391 2شرکت در کارگاه روش تحقیق سطح

 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران writing in practice 1392شرکت در کارگاه 

 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران Presentation skills 1392شرکت در کارگاه 

 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 یسیشرکت در کارگاه مقاله نو

 

 کتاب ها:

 ناشر سال انتشار نویسندگان تالیف یا ترجمه عنوان کتاب

صد سوال و جواب درباره استئوپروز 

 )پوکی استخوان( و استئوپنی
 1394 نسرین شهمیری ترجمه

انتشارات 

 مهرالنبی

 
 

 

 : ایان نامه()پفعالیت های پژوهشیسایر 

 سایر توضیحات زمان و مکان برگزاری سمت عنوان 

      

 
 

  

    

    

 

 

 

 

 


