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  مشخصات فردي

    سمانه سردشتی بیرجندينام و نام خانوادگی: 

  atena.m.info@gmail.com شخصی:الکترونیک  پست     sardashtis1@thums.ac.irپست الکترونیک : 

  05152229202 تلفن محل کار :

  دانشکده پرستاري و مامایی -دانشگاه علوم پزشکی- خیابان رازي-تربت حیدریهآدرس محل کار : 

  مربیبه دانشگاهی : مرت

  

   :الف) سوابق تحصیلی

 

  سال تحصیل  محل تحصیل  یلیرشته تحص  مقطع

  82  دانشگاه آزاد واحد مشهد  آموزش پرستاري  یکارشناس

  88  دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی  آموزش پرستاري(داخلی و جراحی)   کارشناسی ارشد

  

  :ب ) عنوان پایان نامه هاي زمان تحصیل 

پرستاران شاغل در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  دیسمنوره اولیه دراط سبک زندگی با بررسی ارتب

  مشهد

  : ) سوابق آموزشیپ

 کارآموزي)-عملی -*تدریس (تئوري

  حرفه اي: –سوابق شغلی 

 از سال تا سال عنوان فعالیت

30/6/94الی1/4/94  بیمارستان کودکان دکتر شیخ_پرستار بالینی  

دانشکده پرستاري و مامایی مشهد_بی حق التدریسمر 30/6/95الی1/7/94   

دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه _مربی حق التدریس 16/8/96الی1/7/96   

دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه _هیئت علمی گروه پرستاري تا اکنون16/8/96   

  

  :تئوريدروس 

  دروس تدریس شده  سال  محل تدریس

  1395 انشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریهد

1396  

1397  

  پرستاري بزرگساالن و سالمندان

  (غدد،عفونی،ارتوپدي،اتاق عمل)
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  )1پرستاري بهداشت مادران و نوزادان(  1397،1396 دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  )2مادران و نوزادان(اختالالت بهداشت   1396،1397 دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  اصول کمک هاي اولیه  1397 دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  مراقبت هاي عمومی اتاق بهبودي  1396 دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  بیماریهاي داخلی و جراحی(اعصاب)  1396 دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  مراقبت هاي پرستاري در منزل  1396 بت حیدریهدانشکده پرستاري و مامایی تر

  تکنولوژي جراحی  1395 دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  

  دروس عملی:

  کاراموزي هاي داخلی و جراحی  1394،1395  دانشکده پرستاري و مامایی مشهد

  دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

 (گروه پرستاري)

  هاي داخلی و جراحی کاراموزي  1396،1397،1395

  (پرستاري بزرگساالن و سالمندان،اصول و فنون)

  دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  (گروه اتاق عمل)

  کاراموزي اصول و فنون  1396،1397

  دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه

  (فوریت هاي پزشکی)

  کاراموزي اصول و فنون،نشانه شناسی  1397

  

  :ارگاه هاي آموزشیسخنرانی در ک*

  سالن همایش دکتر شهیدي  / مدرس1397  کارگاه آموزش مداوم

 سالن همایش دکتر شهیدي  /مدرس1396  )2ژورنال کالب با عنوان مسمومیت ها(

 سالن همایش دکتر شهیدي  /مدرس1396  ژورنال کالب با عنوان استئوپروز

  :فرآیندهاي آموزشی* 

  شهید مطهري ارسال فرایند آموزشی به جشنواره -1

  :) سوابق اجراییت

  دبیر بسته اعتباربخشی بیمارستانهاي آموزشی -

 95رشته پرستاري ورودي مهر و بهمن استاد مشاور دانشجویان -

  فعالیت در مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -

  مسئول آموزش بخش جراحی بیمارستان نهم دي تربت حیدریه-

  بیمارستان آموزشی نهم دي تربت حیدریه عضو بسته اعتباربخشی 
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  :ت) عضویت در انجمن هاي علمی و اجرایی

  

  اداره پرستاريعضو کارگروه اتاق فکر 

 

  :مصوب  طرح هاي تحقیقاتی )ث

  محل اجراي طرح

  وضعیت طرح

درحال  عنوان طرح و پایان نامه ها

  اجرا

  خاتمه یافته

مقایسه اثربخشی کوئتیاپین سریع رهش خوراکی با هالوپریدول   خاتمه یافته              اورژانس بیمارستان نهم دي

  وریدي در بیماران با اختالل تبدیلی

هفته تمرین هوازي بر فاکتورهاي قلبی عروقی در 8مقایسه اثر   خاتمه یافته   نهم دي بیمارستان 

  بیماران زن مبتال به پارکینسون

بخش داخلی بیمارستان نهم 

 دي

بررسی تاثیر تئوري اورالندو بر اضطراب و سیگنالهاي حیاتی   فتهخاتمه یا  

  بیماران آندوسکوپی و کلونوسکوپی

 

  :(کنگره هاي خارجی و داخلی) ) مقاالتج

  الف ـ ارائه مقاله به صورت سخنرانی:

ي ساله تحت درمانها6-3نیشابور(بررسی تاثیر قصه گویی بر ترس و اضطراب کودکان_همایش ملی هنر و سالمت

 دندانپزشکی)

  

  :مقاالت (مجالت خارجی و داخلی) )ح

  :الف ـ مقاالت چاپ شده به زبان فارسی

1. Quetiapine versus Haloperidol in Controlling Conversion Disorder Symptoms; a 
Randomized Clinical Trial, Emergency Journal,2018     

  

 ب: مقاالت چاپ شده به زبان انگلیسی:

2. The effect of oral aloe Vera gel on the intensity of primary dysmenorrheal. Tropical 
Journal of pharmaceutical research,2018, accepted 

3.  Evaluation of the effect of storytelling on the fear & anxiety in 3-6 year children 
undergoing dental therapies. The international medical journal Malaysia, accepted 
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4. Evaluation of the relationship between diabetes mellitus and thyroid related 
disorders in some Iranian patients, The international medical journal Malaysia, 
accepted 

  :اتترجمه و تألیفخ) 

ارشتاریخ  انت  نام کتاب و دستاورد  ناشر مترجم/مترجمین نویسنده/نویسندگان 

Anew look at 
primary 

dysmenorrheal in 
nurses 

2017 Samaneh sardashti Samaneh sardashti 
Lambert 

(Academic 
Publish) 

  :ي تخصصیشرکت در کارگاه ها) د

 نام کارگاه یا دوره آموزشی
 سال برگزاري و

 سمت

 محل برگزاري

  سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  زایی اساتید با موضوع تاریخ تمدن اسالمیکارگاه دانش اف

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1397  کارگاه آشنایی با شرکت هاي دانش بنیان

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  کارگاه آموزش درمانگاهی و سرپایی

 ابن سینا سالن همایش  /شرکت1396  کارگاه شناسایی دانشجویان آسیب پذیر

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  کارگاه جستجوي منابع الکترونیک 

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  کارگاه دانش پژوهی آموزشی

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  کارگاه آشنایی با برنامه ریزي آموزشی 

 ناسالن همایش ابن سی  /شرکت1396  کارگاه آموزشی مهارت هاي ارتباطی

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  کارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمی

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  کارگاه برگزاري کالس به شیوه وارونه

 سالن همایش ابن سینا  /شرکت1396  کارگاه علم سنجی

  

  ذ )راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی 

  افتخارات) عناوین و ر

  رت ها تخصصی و غیر تخصصیمها) ز

  


