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  مشخصات فردي

 

 نام فاطمه

 نام خانوادگی    غفرانی کلیشمی

 محل تولد   تهران  

 شماره تلفن همراه  09126138700

GHOFRANI.F@IUMS.AC.IR   الكترونیكیآدرس پست  ،

  کار

Fateme.ghofrani@gmail.com آدرس پست الكترونیكی  ،

 شخصی 

 استاديار : رتبه علمی

 

 موزشیآمدارك و دوره هاي 

   1398دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  دكتري پرستاري  •

 1393تهران علوم پزشکی  دانشگاه پرستاري  كارشناسی ارشد  •

   1378تهران علوم پزشکی  دانشگاه  پرستاري  كارشناسی •

•   

 دوره هاي آموزشی 

 1391  -دانشگاه علوم پزشکی تهران  -مراقبت و پانسمان -برنامه آموزشی انواع زخم •

 1391 -انجمن روانشناسی ایران -كارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی )هوش هیجانی( •

 1392 -دانشگاه علوم پزشکی تهران  -كارگاه مقاله نویسی •

 1394 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -كارگاه بازیابی تحقیقات و مرور سیستماتیک مطالعات •

 1395   -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دوره آموزشی تحلیل محتوي كیفی •

 1396   -علوم پزشکی شهید بهشتی  شگاهدان -برنامه پزشکی قانونی •

شتی اردمانی اریان  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:Fateme.ghofrani@gmail.com
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دانشگاه علوم پزشکی    -دوره آموزشی جامع طراحی، اجرا و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و فراتحلیل )متا آنالیز( •

 1397 -تهران

 International English Education Research Association -  2019دوره آموزشی زبان انگلیسی  •

 1398 -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  -مهارت هاي نگارش گزارش در تحقیقات كیفیكارگاه آموزشی  •

 1398 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -برنامه آموزشی شیمی درمانی با رویکرد پرستاري  •

 1398 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -برنامه مراقبت معنوي: راهنماي بالینی در بیماران مبتال به سرطان •

 1398 -بیمارستان شهداي تجریش -برنامه اصول رادیوگرافی، عوارض و خطرات ناشی از اشعه ایکس •

 1398 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -برنامه رهبري و مدیریت اثربخش در پرستاري •

   1398 -بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید جهاد دانشگاهی  - ICUكارگاه   •

 

•   

 زبان

 فارسی

 انگلیسی 

•   

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 مدیریت پرستاري 

 پرستاري قانونی 

 آموزش پرستاري 

 هوش هیجانی 

  

  ي کنونیعضويت هاي حرفه ا 

• International Association of Forensic Nurses 

• Academy of Forensic Nursing 

 1393نظام پرستاري،  •

 

  سابقه کار حرفه اي و تجربیات آموزشی

انسانی  • نیروي  اكرم )ص(  -گذراندن طرح  درمانی رسول  بهداشتی  بهشتی  ، مركز  پزشکی شهید  علوم  -81  -دانشگاه 

1379 

 1392  -دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران -هوش هیجانی مهارت  آموزش  •

 1393  -تهران  بیمارستان الغدیر -POST CCU- POST CATHپرستار در بخش  •

 1393 -دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران -مربی حق التدریس )واحد پوست( •
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   1396-97 -دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -مربی حق التدریس )واحد مدیریت( •

-دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سازمانی(مربی حق التدریس )واحد جامعه شناسی و رفتار   •

97-1396   

 1397  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -)كارگاه خون (  دانشجویان رشته پزشکی  آموزش  •

 1397 -دانشکده پرستاري شهید بهشتی -آموزش بالینی دانشجویان )واحد مهارت هاي بالینی ( •

 1393-1398 -دانشکده پرستاري شهید بهشتی  -(تیمدیرد واح)  دانشجویان  آموزش بالینی •

  

 تجربیات پژوهشی 

علوم   • دانشگاه  بیمارستان هاي  اورژانس  بیماران بخش هاي  بستري  بر طول مدت  تاثیرگذار  عوامل  پزشکی  بررسی 

 1393 -طرح مجري(، اتمام یافته) طرح پژوهشی  -تهران از دیدگاه پرستاران

با   • بیمارستابررسی عوامل مرتبط  در  اي توسط پرستاران  دانشگاه علوم پزشکی تهران رعایت اخالق حرفه    -ن هاي 

 1393 -طرح  مجري (،  اتمام یافته طرح پژوهشی )

تهران  -پرستاري   PhDتبیین چالش هاي تحصیل در دوره   • یافته) طرح پژوهشی    -دانشگاه علوم پزشکی  (،  اتمام 

 1394 -طرح  مجري 

 1393 -95 -پرستاريداور مجله پژوهش  •

 

 پايان نامه 

پرستاري • ارشد  كارشناسی  نامه  بر  بررسی   -پایان  آموزش هوش هیجانی  روش    نمره هوش   تاثیركارگاه  و  هیجانی 

 1393 -هاي رویارویی با استرس در دانشجویان كارشناسی پرستاري

حقوقی ایران( در راستاي طراحی برنامه  توسعه مفهوم پرستاري قانونی )در بستر نظام   -پایان نامه دكتري تخصصی •

 1398 -مقطع كارشناسی ارشد  درسی

 

 مقاالت

بررسی ارتباط    ،1393، س،  بنی هاشمی  ، ن،، سیدفاطمی، ر، جمشیدي اورک ، م، اشقلی فراهانی، ف غفرانی كلیشمی  •

   تاريپژوهش پرس   رستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله نمره هوش هیجانی با اطالعات دموگرافیک دانشجویان پ 

 . 78-86  ، ص4، شماره  9، دوره ایران

عوامل موثر برطول اقامت بیماران در اورژانس هاي بیمارستانی دانشگاه    ،1394،  ح  ،عاجز ،ف  ، , غفرانی، ن دهقان نیري •

پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی، دوره    -، نشریه علمیعلوم پزشکی تهران از دیدگاه پرستاران اورژانس
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 57.-65، ص  91، شماره 25

هوش هیجانی  ،  1395ن، بنی هاشمی، س،    غفرانی كلیشمی، ف، اشقلی فراهانی، م، جمشیدي اورک، ر، سیدفاطمی، •

پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی   -نشریه علمی  ، الگوها و روش هاي اندازه گیري،در پرستاران

 . 21-29ص  ، 93، شماره 26دوره  و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،

نژاد, ح, غفرانی كلیشمی, • هاي  اثربخشی آزمون مشاهده مستقیم مهارت  ،1395، م،  منوچهري, ه, حسینی  ف،  غالم 

-دوماهنامه علمی،  ICU هاي ویژه هاي عملی دانشجویان پرستاري در بخش مراقبت بر یادگیري مهارت )DOPS( بالینی

 . 9-14، ص  1، شماره  10دوره    ,پژوهشی راهبــردهاي آموزش در علوم پزشکی 

ارتباط بین اعتماد   ،1396  ، م، نصیري،  ، رجهانی  ،، آمحمدخانی غیاثوند   ،ا  ،ایزدي  ا،  ،صدوقی اصل  ف،، غفرانی كلیشمی •

،  6، شماره  12، دوره  مجله پژوهش پرستاري ایران ، به نفس دانشجویان پرستاري و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاري

 . 58-64ص 

• Orak, R.J., Farahani, M.A., Kelishami, F.G., Seyedfatemi, N., Banihashemi, S.,  & Havaei, F. (2016). 

Investigating The Effect Of Emotional Intelligence Education On Baccalaureate Nursing Student's 

Emotional Intelligence Scores. Nurse Education Practice, 20, 64-9. 

• Kelishami, F.G., Gholamnezhad, H., Abbaszadeh, A., & Rasoolzadeh, N. (2019). An Overview of 

Prescription in the Nursing. Advances in Nursing & Midwifery, 28(4), 8-12. 

• Kelishami, F.G., Manoochehri, H., Mohtashami, J., & Kiani, M.(2020). Consequences  of presence of 

forensic nurses in healthcare system: A Qualitative study  .Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research, 25(3), 195- 201. 

• Kelishami, F.G., Manoochehri, H., Mohtashami, J., & Kiani, M. Concept development of forensic 

nursing in the judicial system of Iran. (under review by Virginia Lynch).  

• Kelishami, F.G., Manoochehri, H., Mohtashami, J., & Kiani, M. Nurses' Legal Awareness in Iranian 

Health System: A Qualitative Study. (under review by Asia Pacific Law Review Journal).    

 

 کتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 )در حال ویراستاري( ترجمه كتاب •

Amar, A., & Sekula, L.K. (2015). A Practical Guide to Forensic Nursing: Incorporating Forensic 

Principles Into Nursing Practice, Sigma Theta Tau. 

  

  کنفرانس ها/سمینارها/ ارائه ها

   1395  -سخنران -مروري بر پرستاري قانونی  -پنجمین كنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران •

 1395  -شركت كننده   -هفدهمین همایش كشوري آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهري •

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orak%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahani%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kelishami%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seyedfatemi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banihashemi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havaei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27467179
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 1397 -سخنران -ایرانضرورت آگاهی قانونی پرستاران در نظام سالمت  -ششمین كنگره ملی اخالق پرستاري •

 1397 -شركت كننده -سومین كنگره بین المللی و سیزدهمین همایش ساالنه كلینیکال انکولوژي •

 1398 -نخستین سمپوزیوم كشوري مطالعات میان رشته اي در علوم پزشکی: ارائه پوستر  •

 1398 –اولین جشنواره دانشجویی ایده هاي نوع آورانه آموزش علوم پزشکی: ارائه پوستر  •

 1398  -شركت كننده -چهارمین همایش كلینیکال انکولوژي  •

اولین كنگره ملی آموزش و توانمندسازي بیمار و خانواده، صداي خاموش بیمار در رسانه هاي اجتماعی: فرصت ها و   •

   1398 -ارائه مقاله -معضالت اخالقی داستان سرایی از بیمار در فضاي مجازي

  -بیمارستان شهداي تجریش -پرستاري )انگیزش، رضایت شغلی و تعهد سازمانی(برنامه رهبري و مدیریت اثربخش در  •

 1398 -سخنران

 

 فعالیت هاي فرهنگی  

   1390 -دانشجویان در موسسه آموزشی مهرآموزش و پاسخگویی به سواالت  •

 1392 -فعالیت در كمیته دانشجویان سازمان نظام پرستاري •

 

  اعتبارات پژوهشی

جهت دریافت گرنت پژوهشی در پنجمین فراخوان طرح هاي پژوهشی مركز ملی تحقیقات راهبردي آموزش  ارسال طرح  

 1398 -پزشکی )نصر(

 

  جوايز و افتخارات 

 1393  -دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران •

 1398  -برتر جایزه ویژه خیامدریافت تندیس و كسب عنوان پژوهشگر برتر در دومین جشنواره پایان نامه هاي  •

)جزء   • برتر  اثر  عنوان  پزشکی  18كسب  علوم  آموزش  آورانه  نوع  هاي  ایده  دانشجویی  اولین جشنواره  در  برتر(    -اثر 

1398   

 

 1400سال  خرداد آخرین بازبینی: 

 


