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 تحصیالت آکادمیک
 نام موسسه ارزش مدرك رشته تحصیلی سال 
 علوم پزشکی ایران لیسانس پرستاري 1371 
روان پرستاريآموزش  1388   علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناس ارشد 
)بهداشت روانمرکز تحقیقات  (پرستاري  1394  تخصصی دکتراي   علوم پزشکی ایران 

 دوره هاي دانشگاهی که منجر به اخذ مدرك شده

 نام موسسه نام دوره  رشته تحصیلی سال 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران MPhil پژوهشی 1390 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران MPH اصالحات سالمت 1392 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران Mini-MBA مدیریت 1391 

  

        سوابق شغلی
  تاریخ اتمام کار  کارشروع به  سمت  نام موسسه
  1377  1370  پرستار   شهید اسماعیلی هاي امام خمینی، شهید رجایی تهران، بیمارستان

  1379  1377  بخش روانپزشکی سر پرستار  بیمارستان شهید اسماعیلی

  1387  1383  مجتمع   سوپروایزر  )ص(مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم

معاونت  اداري، مالی و پشتیبانی    )ص(مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم
  مجتمع

1387  1388  

  1390  1388  مدیریت بیمارستان  )ص(مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم

  1391  1390  مدیریت بیمارستان  تهران بیمارستان رازي

  1393  1392  مدیریت امور عمومی  معاونت تحقیقات و فناوري

  تا کنون  1392  مدیریت بیمارستان  مرکز اموزشی درمانی فیروزگر

  
  
  
  
  
  
  
  

  : مشخصات فردي
  تهران      :محل تولد     1348   :تاریخ تولدیونس      :نام پدربهروز       :نام     قنبري :نام خانوادگی
  متاهل: وضعیت تاهل

  09123480128:  تلفن همراه
  g.behrooz@gmail.com                  ghanbari.b@iums.ac.ir:  آدرس پست الکترونیکی
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  :همایش ها و کنفرانس هادر  مقاالت  سخنران -ب
  بحران خودکشی 

  نقش اورژانس اجتماعی در پیشگیري از خودکشی
  از بیمارستان تا منزل با اختالالت روانپزشکی

رژانسمدیریت استرس در بخش او  
 مدیریت دراورژانس شلوغ

 مراقبت هاي مدیریت شده در بیهوشی
يبر دفعات بستر صیبرنامه ترخ ياجرا ریتاث                        

 مدیریت وسازماندهی بخشهاي اورژانس بر اساس استاندارد
 نقش پرستار اورژانس در سالمت عمومی جامعه

 ارتباط بیماري قلبی و رژیم غذایی
                    عروقی و بعد روانی       -اریهاي قلبیارتباط بیم

 ارتباط جسم و ذهن از دیدگاه روانشناسان در بیماران قلبی
  تحقیق کیفی: باور هاي بیماران  مبتال به اختالالت عروق کرونر و اعضاي تیم درمانی در رابطه با بیماري

  از تروما یناش دیشد يهایزیدر خونر تیریمراقبت و مد
  ییبا مشکالت شنوا مارانیدر ب یارتباط درمان

  هزینه اثر بخشی خدمات پیگیري
  


