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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی() عنوان فوق تخصص.1

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 : التحصیلی() عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ ارشد کارشناسی .3

 دانشکده پرستاری و مامایی خرم اباد _پرستاری مراقبتهای ویژه  

 2022سال فارغ التحصیلی:

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 شیوا آریائی نژادنام و نام خانوادگی: 

 مربی پرستاری :مرتبه علمی

 shivaariaiinezhad@gmail.com ایمیل:

 09330879471تلفن: 

 فکس: 

  پرستاری و مامایی خرم آباددانشکده  آدرس:

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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اران ازهوشمصنوعی در بیمعنوان : مقایسه قدرت ابزارهای اپاچی دو و سوفا در پیش بینی میزان مرگ ومیر و ارائه مدل بهینه با استفاده 

 مبتلا به بدخیمی های دستگاه گوارش بستری در بخشهای مراقبت ویژه

 استاد راهنما: دکتر پرستوکردستانی مقدم

 اساتید مشاور: دکتر خدیجه حیدری زاده، دکتر رسول محمدی، اقای احمد اسکندر زاده

 : ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 رشته : هوشبری ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

 1331سال فارغ التحصیلی: 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.1

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 1331در سال  Endnoteکارگاه آموزش  .1

 1331در سال SPSSکارگاه آموزشی  .2

 1331سال کارگاه آموزش مقاله نویسی در  .3

 1441کارگاه نحوه تعامل صحیح با دانشجویان دارای مشکلات عاطفی درسال  .4

 1441کارگاه آموزشی تدوین راهنماهای بالینی )گایدلاین ها( در سال  .1

 1441یادگیری در سال _ الگوهای یاددهی .6

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

  کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد 

 دوم در مقطع کارشناسی کسب رتبه 

 وشش ماه : پنج سالسوابق کاری 

 سوابق بالینی  : 

 1331-1331ازسال  خرم آباد کار در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان توحید .1

http://sci.lums.ac.ir/
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 1331-1331از سال  خرم آباد کار در بیمارستان شهید رحیمی .2

 1331-1444ا خرم آباد از سال کار در اتاق عمل جنرال و اتاق عمل  قلب بیمارستان شف .3

 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.3    

 کارشناسی ارشداخذ  سابقه مربی گری در دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد در دوران 

 1441تیردانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از عضو هیات علمی بالینی  

 کارشناسی .4    

 کاردانی .1    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  عنوان دقیق درج شده در ابلاغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقالات. ه   

 فارسی           

1. 

 انگلیسی               

http://sci.lums.ac.ir/
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1. 

 مقالاتخلاصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 علایق پژوهشی 

 بخش مراقبت های ویژه

 قلب و عروق 

 پیش بینی بقا

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقالات 

 عضویت در مجامع 

 عضویت سازمان نظام پرستاری

 علایق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 Word ،Powerpoint ،excel آشنایی با
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