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  مشخصات فردي 

 

 نام  

 نام خانوادگي  پرویزی 

 محل تولد   

خيابان    تهران، ونک،  ميدان  از  باالتر  عصر،  ولي  خيابان 
 رشيدياسمي، دانشکده پرستاري و مامايي ايران

  آدرس محل كار

43651000-43651603  شماره تلفن محل كار 

 همراه شماره تلفن  

  فاكس محل كار 

Parvizy.s@iums.ac.ir پست الكترونيكي، كار آدرس  

S_parvizy@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي  

 رتبه علمي

 استاد 

 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1368 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،انی پرستاری، کارد •

 1371شهيد بهشتی،  پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی  •

  1375آموزش پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  کارشناسی ارشد •

   1384دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،  •

 گذرانده شده  دوره هاي آموزشي

 اسفند.  6-13954، دانشگاه علوم پزشکی ایرانش افزایی: اندیشه اسالمی، نهادرهبری دان •

 .1393دی ماه، نشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دا .کارگاه مرور سیستماتیک  •

• Clinical Decision Support System ، ،2014ی تهران،ژانویه، دانشکده پرستاری و مامای دفتر مطالعات و توسعه آموزش. 

 .1392نيدکپ، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، بهمن  •

 .1391. معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ع پ تهران. آذر، "مرور سيستماتيک"کارگاه آموزشی  •

ی و مامایی ع پ تهران. . معاونت پژوهشی دانشکده پرستار"آشنایی با سرقت علمی و راهکارهای پيشگيری از آن"کارگاه آموزشی  •

 .1391مهر، 

 . 1390کارگاه یکروزه آشنایی با فرصت ها و فرایندهای پژوهشی. معاونت پژوهشی د ع پ تهران. دی  •

 . 1387، مرکز توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  اسفند Interprofessionalismکارگاه بين المللی  •

 . 1387، مرکز توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  اسفند Evaluating the evidenceکارگاه بين المللی  •

  1387کارگاه یک روزه اخالق داوری، انجمن ایرانی اخالق در علوم پزشکی، اسفند،  •

گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا   شتی ردمانی اریاندانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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 1387کارگاه کشوری پژوهش در آموزش، وزارت بهداشت، آبان  •

 1383دوره مقدماتی مقاله نویسی علمی دانشگاه تورکو فنالند،  •

 1383دوره تکميلی مقاله نویسی علمی دانشگاه تورکو فنالند،  •

 1383دوره آموزش مهارت های بحث گروهی )زبان انگليسی( دانشگاه تورکو فنالند،  •

 1382کارگاه روش فيش برداری و مدیریت منابع، مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور، اردیبهشت  •

 1381ی تهران،اردیبهشت  کارگاه طب اسالمی و حجامت دانشکده پرستار •

 1380کارگاه آموزشی تحقيق کمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آبان  •

 1379کارگاه آسکی دع پ تهران، دی •

 1379همایش تربيت نيروی انسانی دوره های دکتری تخصصی وزارت بهداشت، مرداد ماه  •

 1379اه همایش تربيت نيروی انسانی دوره های دکتری تخصصی وزارت بهداشت، مرداد م  •

 1377کارگاه تکميلی روش تدریس دع پ فاطميه، آذر •

 1377کنفرانس علمی اصول گزارش نویسی پرستاری و قانون دفترپرستاری د ع پ قم، آذر •

 1377کارگاه مقدماتی روش تدریس دع پ فاطميه، آبان •

 1377دوره آموزشی مدیریت دولتی د ع پ فاطميه، اردیبهشت  •

 1377پ فاطميه، اردیبهشت  کارگاه مقدماتی روش تحقيق دع •
•   

  زبان 

 )زبان مادری(   فارسی  •

  )نسبتا خوب( انگليسی •

  عالقه مندي هاي حرفه اي

آموزش ،  تحقيقات کيفی، مفاهيم پرستاری، بهداشت باروری  به ویژه نوجوانی، سبک،کيفيت و مهارت زندگی، آموزش/یادگيری سالمت معنوی،

 ، سالمت و استانداردهای خانواده کودکانبيماری های  بالينی، مرور سيستماتيک در سالمت و

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 1386عضو هيات تحریریه مجله علمی  دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال   •

 عضو انجمن پرستاری 

  کنوني انتصابات آكادميك

 نونتا ک1389دانشيار، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  •

1389 تا 1384استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آذر  •

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 1375تا 1372، مربی بهداشت مدرسه •

    1370-پرستار،  •

 و تدريس کارگاه   ، برگزاريشايستگي هاي آموزشي

 ساليانه تقریبا برگزار می شود(1394خانم دکتر خنجری، از )مشترک )با خانم عبدلی و  1398دبير و مدرس کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد •

ساالنه در دانشگاه برگزار می  1396)تقریبا از  1398، دانشگاه علوم پزشکی ایرانآموزش پاسخگو بين رشته ای، مرکز توسعه آموزش پزشکی  •

 شود( .

 /111395دبير و مدرس کارگاه ميکس متد،دانشکده پرستاری و مامایی،  •

 /13/111395س کارگاه گراندد تئوری، مرکز توسعه دانشگاه، دبير و مدر •
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 96دبير و مدرس کارگاه  دو روزه روش تحقيق کيفی دانشجویان دکتری دانشگاه، دو دوره، تير  •

 1395عضو پانل و  عضو کميته داوری همایش داانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  •

 تير18-1396، دانشگاه علوم پزشکی ایرانه آموزش پزشکی آموزش پاسخگو بين رشته ای، مرکز توسع •

 . 1396خرداد، 3نشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، داعملکرد مبتنی بر شواهد.  •

 . 1393آبان ماه، نشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دا. پرپوزال نویسی •

 . 1393بهمن ماه، نشگاه علوم پزشکی ایران، ه پرستاری و مامایی ایران، دادانشکد. پرپوزال نویسی •

• Clinical Decision Support System  

 . 1390، مدرس، دفتر مطالعات و توسعه آموزش، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، شهریور •

   .1389تير ن، ، مدرس، دانشگاه علوم پزشکی ایرامعاونت تحقيقات فناوری کارگاه روش تحقيق کيفی •

یران، کارگاه پيشرفته مطالعات بالينی و ثبت کارآزمایی بالينی، ویژه اساتيد، مدرس، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ا •

 تير. 1388

  1387، کارگاه روش تحقيق کيفی ، ویژه دانشجویان، مدرس، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران •

 تير.1387کارگاه مرور سيستماتيک ، ویژه اساتيد، مدرس، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  •

کارگاه روش تحقيق کيفی ، مرکز تحقيقات پرستاری، مدرس و راهنمای کارگروهی، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی   •

   1387ایران،تير 

کارگاه روش تحقيق کيفی ، مرکز تحقيقات پرستاری، مدرس و راهنمای کارگروهی، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی   •

   1387ایران،مهر 

 .1387، مرکز توسعه آموزش پزشکی، مدرس ، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  اسفند Interprofessionalismکارگاه بين المللی   •

   1386وش تحقيق کيفی ، ویژه دانشجویان، مدرس، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه ر •

ی  کارگاه آشنایی با مقاالت تحقيقی: عملکرد مبتنی بر تحقيق، ویژه پرستاران، مدرس، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشک •

  1386ایران، 

  1385يق کيفی ، ویژه دانشجویان، مدرس، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه روش تحق •

  1384کارگاه روش تحقيق کيفی ویژه دانشجویان، مدرس، دانشکده پرستاری و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  •

 1384رم آباد،  کارگاه روش تحقيق کمی ،سازمان تامين اجتماعی، مدرس ، خ •

   1381کارگاه روش تحقيق انجمن پرستاران ایران،مدرس، شهریور  •

 1378کارگاه روش تحقيق دانشجویی د ع پ فاطميه، مدرس ، قم،  •
 

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

راهنمایی،   1395کسيون کمری.حاد در پون لنفوبالستيک لوسمی به درد کودکان مبتال شدت بر  کاو  آرامش اتاق  تاثير سودابه حسنی، بررسی •

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان پایان نامه 

 .1397نوجوانان دختر دارای اعتياد به اینترنت.در  پرخاشگری بربه روش بحث گروهی استفاده از اینترنت  تاثير آموزش حدیث نظری، بررسی •

 پرستاری کودکان  کارشناسی ارشدراهنمایی، پایان نامه 

ارتقای انگيزش تحصيلی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه: یک مطالعه اقدام  . 1398 یی رساله دکتری.اهنما  مریم سعيدی •

 پژوهی 

 1398 راهنمایی رساله دکتری. : ارتقاء رفتار مدنی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم: یک مطالعه اقدام پژوهی.   .زهرا عابدینی •

 . مشترک با 1396ی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شفاه یخیمطالعه تار کیدر قرن حاضر:  رانیا یروند پرستار نييتب .  افسانه رئيسی فر •

 جناب آقای دکتر محمد رضا فيروزکوهی
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امه  ن راهنمایی، پایان . 1396فاطمه طحانی، بررسی تاثير آموزش مراقبت از کودکان مبتال به لوسمی بر اضطراب، افسردگی و تنش مادران. •

 پرستاری کودکان کارشناسی ارشد

 .1395تهران. استاد راهنما علوم پزشکی ی پرستاری رساله دکترا افسانه صدوقی. طراحی و روانسنجی ابزار شجاعت اخالقی در پرستاران.  •

اور. راهنما  . استاد مشتهران علوم پزشکیی باروری جسمانی در زنان: اقدام پژوهی ترکيبی. رساله دکترا   ليال اميری فراهانی، ارتقاء فعاليت •

 . 1394،خانم دکتر تقی زاده

دیدگاه و تجربه کاردرمانگران ایرانی از عملکرد مبتنی بر اکيوپيشن، طراحی و روانسنجی ابزار آن: مطالعه حمدخياط زاده ماهانی. تبيين م •

ه پایان یافته. به راهنمایی خانم دکتر افسون مهربان و  ترکيبی متوالی.رساله دکتری کاردرمانی. دانشکده توانبخشی علوم پزشکی ایران. مشاور

 . 1394آقای دکتر محمد کمالی. 

مشاوره پایان نامه ارشد به  .  مبتال به تاالسمی ماژور بر خودکارامدی نوجوانان خانواده محور بررسی تاثير برنامه توانمندسازیبلقيس شيبانی.  •

 .1394و مامایی ایران.  راهنمایی خانم دکتر بریم نژاد. دانشکده پرستاری

 .ل خانم دکتر بهبودی. راهنما ی او1394تابستان دوم.  استادراهنمایارتقای سالمت باروری دانشجویان مونث دانشگاه لرستان. یاری فاطمه. •

نمایی خانم رحمتی. . مشاوره پایان نامه ارشد به راهنداسلطان نژاد. بررسی تاثير آموزش پدران برای حمایت مادران بر خودکارامدی شيردهی •

 .1393دانشکده پرستاری و مامایی ایران. 

. راهنما لوم پزشکی اصفهان. استاد مشاوریک مطالعه اقدام پژوهی. رساله دکترا پرستاری ع 1مهری دوستی. کاهش انگ وابسته به دیابت نوع  •

 . 1393خانم دکتر سامره عبدلی، 

ی و مشاوره ای پرستاران بر پيامدهای مراقبتی بيماران مزمن: اقدام پژوهی ترکيبی.  پروانه خراسانی، بررسی تاثير گسترش نقش های آموزش •

 .1393رساله دکترا پرستاری علوم پزشکی اصفهان. استاد مشاور. راهنما خانم دکتر مریم رسولی،

. 1393شکده توانبخشی تهران.نرگس شفارودی.تبيين فرایند استدالل کلينيکی از دیدگاه کاردرمانگرها:استخراج مدل.رساله دکتری. دان •

 راهنمای دوم. راهنمای نخست آقای دکتر محمدکمالی. 

 . راهنمایی رساله دکتری.1391نسرین حنيفی. تبيين فرآیند انگيزش در آموزش بالينی دانشجویان پرستاری.  •

 رساله دکتری. . مشاوره1391پرستاران.  شکل گيری تعهد حرفه ایفاطمه جعفرآقایی. فرآیند  •

 . راهنمایی رساله دکتری.1390ایده دادگران. تبيين فرآیند یادگيری بالينی دانشجویان پرستاری. آمنه  •

مقایسه یادگيری و رضایت مندی دانشجویان کارشناسی سال سوم پرستاری دانشگاه علوم . مشاوره پایان نامه کارشناسی راشد، ميترا خوبی •

 . 1390، دکتر نورالدین محمدیراهنما:  -1391و آموزش سنتی، سال پزشکی تهران در دو روش آموزش از طریق لوح فشرده 

کارشناسی ارشد   پایان نامهمشاوره پایان یافته.  ، 1390الدن ناصح. بررسی ارتباط خودکارامدی و کيفيت زندگی در بيماران دارای استومی. •

 ایران. راهنما خانم دکتر فروغ رفيعی.  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

ی. بررسی موانع غربالکری ماموگرافيک سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های مراکز اموزشی درمانی وابسته به  مژگان رضای •

ایران. راهنما: خانم ليال   ی دانشگاه علوم پزشکیمامای مشاوره پایان یافته. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

 .1390امينی.

مشاوره پایان در دانشگاه علوم پزشکی ایران.  2ان رضوان. بررسی ارتباط توانمندی و کيفيت زندگی در بيماران مبتال به دیابت نوع غفارزادگ •

 .1389پرستاری. راهنما خانم دریادخت مسرور.    یافته. پایان نامه کارشناسی ارشد 

کيفی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده  تجربه انگ در بيماران روانی: یک مطالعه ی  . 1389عليرضامومنی .  •

  کارشناسی ارشد توانبخشی روان.نامه  علوم توانبخشی. راهنمایی، پایان

بررسی ارتباط سالمت معنوی با کيفيت زندگی مبتالیان به مولتيپل اسکلروزیس در انجمن ام اس ایران. مشاوره پایان  .مریم اله بخشيان •

 .راهنما: خانم جعفرپور.1387ایران. . پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکییافته

تبيين توانمندی در افراد مبتال به دیابت. مشاوره پایان یافته. رساله دکتری آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی .  1387سامره عبدلی. •

 : خانم دکتر اشک تراب. شهيد بهشتی. استاد راهنما

. مشاوره   1387-1386شناسایی مدل تبيينی تعيين کننده های شروع فعاليتهای جنسی در بين دانشجویان شهر تهران . دکتر داود قطریفی  •
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 دکتر عفت مرقاتی خویی.  خانم  استاد راهنما:  رساله ی ام پی اچ. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

رجعتی. پدیدارشناس.  1386فاطمه  درمانی.  تبيين  بهداشتی  مراکز  به  کننده  مراجعه  زنان  در  درمانی  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی  تجربه  انه 

 پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران.راهنما: دکتر محمد کمالی، مشاوره پایان یافته. 
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 فعاليت های فرهنگی 

• 

  اعتبارات پژوهشي 

 1390)دانشگاه علوم پزشکی ایران(،  ن، مجری اصلیمرداتبيين تئوریک سالمت   •

 . مجری: خانم نغمه رزاقی.90تبيين تئوریک خشونت عليه زنان،همکار اصلی، سازمان پزشکی قانونی کشور. خرداد  •

 1385)دانشگاه علوم پزشکی ایران(،  بيين تئوریک سالمت زنان، مجری اصلیت •

 1384)دانشگاه علوم پزشکی ایران(،   بررسی تاثير مشاوره حمایتی آموزشی بر عملکرد تحصيلی دانشجویان، همکار اصلی •

دانشگاه علوم پزشکی    انون اندیشه های پویا بررسی پدیدار شناسانه سالمت نوجوانان در چهار نژاد ترک،لر، فارس و ترکمن ، مجری اصلی )ک •

 1382تهران(، 

  حضور به عنوان دبير/ مدير اجرايي/ عضو کميته/ شرکت کننده/ ديگر موارد

 .1390عضو کميته تخصصی بازنگری برنامه دکتری پرستاری. د ع پ تهران، خرداد 

 90ماریهای مزمن. د ع پ اصفهان. آذرعضو کميته علمی اولين همایش کشوری آموزش و خدمات جامعه نگر در بي

 90عضو کميته تخصصی بازنگری برنامه کارشناسی / دکترای تخصصی پرستاری.د ع پ تهران.خرداد 

 89عضو کميته علمی اولين همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سالمت.د ع پ اصفهان.اسفند 

 89ع پ ایران.اردیبهشت یازدهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشکی .د   عضو کميته علمی

 89داور یازدهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشکی .د ع پ ایران.خرداد 

 .1387عضو کميته علمی، ششمين کنگره مراقبت های پرستاری مامایی د ع  پ ایران ، دستاوردها و تازه ها. بهمن 

 .1386ن، عضو کميته داوری جشنواره آسيایی بهداشت خانواده )جشنواره پاکنام(، تهرا

 .1386اولين کنگره ملی تحقيقات کيفی در علوم سالمتی ، انجمن علمی پرستاری ایران ،عضو کميته علمی.  

 . 1386دومين کنگره رویکردهای نوین در آموزش پرستاری  مامایی، د ع  پ ایران ،عضو کميته علمی. 

 1376 همایش سراسری سرطان های شایع زنان د ع پ اراک،شرکت کننده، بهمن ماه
 

  جوايز و افتخارات

 .1393. دانشگاه ع پ ایران. استاد پاسخگو در آموزش •

 1391، هفته پژوهش سال 1391پژوهشگر برگزیده، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه ع پ تهران •

 1388، هفته پژوهش سال 1387پژوهشگر برجسته ، دانشگاه ع پ ایران  •

 1384، تهران، آسيا )جشنواره پاکنام(  بهداشت خانواده دررنبه اول جشنواره  •

تقدیر و جایزه مقاله برتر به طور مشترک از طرف نيروی انتظامی استان تهران و دانشگاه آزاد کرج در همایش بررسی علل فرار نوجوانان،  •

 1383نوشهر، اردیبهشت 

 1382اد،رشت، تقدیر و جایزه پژوهش برتر از ستاد مبارزه با مواد مخدردرهمایش پيشگيری از اعتي •

 1380جایزه ویژه دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران،  •
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 1377جایزه و تقدیرنامه پژوهش برتر از وزارت آموزش و پرورش در سمپوزیوم تعليم و تربيت، تهران، •
 1377تقدیرنامه مربی نمونه •

 


