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  رستمی معصومه  

 جامعه بهداشت ،  پرستاری مدیریت ارشد کارشناس 

   

  

 

 

   : پژوهشی و آموزشی سوابق

 
 جشنواره به برگزیده طرح) مراقبین عملکرد آگاهی وو سالمندان در سقوط از پیشگیری بر  آموزشتاثیر بررسی 

 8731سال (  رازی

  در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران  بهداشت دست  و عوامل موثر بر آنبررسی کامپلیانس 

  تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت بیمارستانی بر اساس استانداردهای جهانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم

 8738پزشکی تهران

 بررسی استرسهای شغلی و رابطه آن با سالمت پرستاران در بخشهای جراحی 

 و کودکان اینتوباسیون مدت کاهش منظور به(  دی پی وی) گاهدست ساخت کاربردی و تحقیقی پروژه شرکت در 

 8713 اتلکتازی از پیشگیری

 بررسی تاثیر آموزش به همراهان مالقات کننده بر اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیك بیماران  وهشژپ در  راهنما

 8737بستری در بخشهای مراقبت ویژه سال 

  بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه از تعویض کاتترهای ورید مشاور در پژوهش سنجش میزان رضایتمندی

 8733محیطی به روش روتین  در قیاس با روش اندیکاسیون بالینی  

  8711ابزار بررسی فلبیت ناشی از تزریق 

 IRANIAN (Malnutrition and Nosocomial Infection After Pediatric Cardiac Surgery 
72 To 12 ; Page(s)2 Number , 02 Volume , 9201   )HEART JOURNAL (IHJ 

  
Prevalence and antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii among patients in 

postcardiac surgery intensive care units of Rajaei Hospital, Tehran Med J Islam Repub Iran. 

2020(11 Feb);34.4. https://doi.org/10.47176/mjiri.34.4  

 

 شهید قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشی مرکز پژوهشی معاونت نظارت تحت پژوهشی طرح چندین  در ت مشارک 

 :  رجایی

 

o  بررسی تاثیر تروالك بر پیشگیری از تجمع باکتری بر روی کاتترهای ورید مرکزی و باکتریمی در کودکان

 8713پس از عمل جراحی قلب  سال 

o ستفاده از بررسی وضعیت کفایت جریان خون دست با اdigit data ptest    قبل از برداشتن شریان

 8711سال    CABGرادیال برای 

o  8711سال  سال  81بررسی هیپومنیزیمی پس از اعمال جراحی قلب باز کودکان زیر 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=314
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=314
https://www.sid.ir/en/journal/JournalListPaper.aspx?ID=299596
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 کودکان و بزرگساالن قلب  جراحی و داخلی المللی بین های کنگره در مقاله های متعدد پرستاری  ارائه: 

o ا سخنرانی ه: 

 ICU    8731 کنترل عفونت در 

 8731بیماریهای مادرزادی قلب کودکان   

 شیراز 38نقش ژنتیك و جنسیت در بروز بیماریهای عروق کرونر قلب  سال   

 8731تروالك و پیشگیری از عفونت جریان خون   

  PCLS 8711کارگاه   

 8711نکات مهم مراقبتهای پرستاری در بیماریهای قلب کودکان   

 8711یها ی سرشتی قلب کودکان و جراحی قلب کودکان بیمار 

 8717مراقبتهای ویژه در کودکان با بیماریهای سرشتی قلب  

 8733تازه هایی از بیماریهای قلب  کودکان    

 

o  پنلهایMEET THE EXPERT : 

 
 Congenital Heart Diseases in Pediatric ,1392   
 Diet and Prevention, 1390  
 8711پیوند ،  مددجو و مراقبت   

 

o  پوستر 

 8731ژنتیك و بیماریهای قلبی مادرزادی   

 

 قلب جراحی پرستاری مقاالت خالصه کتاب دوره سه تدوین در مشارکت 

 انی تدوین کتابچه کنترل عفونت  بیمارست 

  تا کنون 8711ویژه از سال  پرستاری  لیسانس فوق های دوره مدرس 

 جهت پرستاران کشور با هماهنگی  عفونت کنترل و کودکان   ، بهداشت لبق پرستاری مباحث تدریس 

 :  ایران قلب پرستاران علمی انجمن

o  8738 (8)وزادان ناصول مراقبتهای پرستاری در آی سی یو  

o (بیمارستان آتیه )8738 ( 1) اصول پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 

o 8738 شروع خوب برای پرستاران 

o (بیمارستان چمران) 8731مارستانیکنترل عفونت بی 

o  8733، 8731، 8731، 8731، 8737 کنترل عفونتهای بیمارستانیاصول پیشگیری و  

o 8731 ،8737،   8731سالهای   ویژه نوزادان  پرستاری در بیماریهای سرشتی قلبی در بخش  مراقبت های ،

8731 ،8731 ،8733 
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  مرکز( جهت دستیاران، پرستاران ، کارکنان پاراکلینیك و اداری  ) تدریس  مبحث بهداشت و اصول کنترل عفونت 

 تا کنون  8713از سال   رجایی شهید قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشی

 

 

 بالینی سوابق

 
 بیمارستان دکتر شریعتی  نوزادان بخش پرستار 

 قلب داخلی بخش پرستار 

 وی سی سی بخش پرستار  

 کاندکو وی سی سی بخش سرپرستار 

 عفونت کنترلپیشگیری و  ایزرسوپرو 

 

 اجرایی سوابق

 
 ایران قلب پرستاران علمی انجمن عضو 

 ایران  پرستاری نظام عضو 

 ایران قلب پرستاران انجمن موسس هیات عضو 

 دوره دو  مدت به ایران قلب پرستاران علمی انجمن بازرس 

 پرستاری نظام  سازمان فنی مشاور  

 قانونی پزشکی کارشناس 

 پزشکی نظام انسازم کارشناس 

 ایران  کودکان قلب  پرستاری همایش دومین و اولین اجرایی و علمی دبیر 

 رجایی شهید قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشی عضو شورای پژوهش پرستاری مرکز  

 رجایی شهید قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشی مرکز کودکان وی سی سی بخش سرپرستار  

 رجایی شهید قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشی مرکز عفونت کنترل پیشگیری و سوپروایزر  

 

 
 


