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   تاريخ نگارش يا آخرين بازنگري:

 اعظم  : نام 

 فرجی  : نام خانوادگي

 عضو هیئت علمی  :رتبه دانشگاهي 

  مربی  : درجه علمي

 علوم پزشكی كرمانشاه: دانشگاه 

 دانشكده پرستاری مامایی -بلوار دولت آباد  -كرمانشاه:  آدرس محل كار 

82693943009883:  با كد شهر و كشور شماره تلفن محل كار  

 00988338269394 :شماره نمابر

 faraji.azam@gmail.com   :آدرس پست الكترونيكي

 1363    :  تاريخ تولد ٭

 كرمانشاه:  محل تولد ٭

 متاهل: وضعيت تاهل  ٭

 1:  تعداد فرزندان ٭

 : شماره تلفن همراه ٭

 سوابق تحصیلی :

 تاریخ فارغ

 یلیالتحص

كشور محل 

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل
 گرایش تحصیلی درجه علمی دانشگاه محل تحصیل

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه علوم پزشكي  كرمانشاه ايران 20/11/1386

 شاهنكرما

 پرستاري عمومي كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي  كرمانشاه ايران 16/11/1389

 كرمانشاه

 پرستاري مراقبت هاي ويژه كارشناسي ارشد

 :نامهپایانعنوان 

 نامهعنوان پایان مقطع تحصیلی استاد یا اساتید راهنما

باز و بسته  ستميساكشن لوله داخل تراشه به دو روش س ريثأت سهيمقا كارشناسي ارشد عليرضا خاتونيدكتر 

 بخش در يقلب باز، و بستر يتحت جراح مارانيب يانيخون شر يرگازهايبرمقاد

 )ع( يامام عل مارستانيب ي ژهيو يمراقبت ها

 

 

 

 



 

 

 

 : های آموزشی، پژوهشی و اجراییشركت در دوره

 محل برگزاری تاریخ برگزاری

طول 

مدت 

 دوره

 نام دوره

  "تاليجيبا كتابخانه د ييآشنا"كارگاه  روز1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 25/4/88

 "بر شواهد يبا طبابت مبتن ييآشنا" كارگاه روز 2 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 9/5/88تا  8/5/88

 "يمقدمات قيروش تحق"كارگاه  روز4 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 13-10/8/88

كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 88 /29/7

 يراپزشكيدانشكده پ
 "CPR آموزش ی دوره" کارگاه روز 1

كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 1/9/90

 يراپزشكيدانشكده پ
 "يوير يقلب اءياح"گاه كار روز 1

 "Poly meal"  کارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 24/3/91

 Springer"" کارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 6/4/91

 "Medline" کارگاه در روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 6/4/91

 "دیجیتال کتابخانه جدید پورتال با آشنایی"  کارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 6/4/91

 "Science Direct" کارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 6/4/91

 "IRAN MEDEX" کارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 6/4/91

   SCOPUS" با آشنایی" کارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 4/5/91

 "OVID" با آشنایی" کارگاه روز 1 كرمانشاه يعلوم پزشكدانشگاه  4/5/91

 "ISI با آشنایی" کارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 14/6/91

 (يمشاركت سيتدر يروشها) سيروشها و فنون تدر" كارگاه روز 2 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 28-27/8/91

" 
 "يآموزش يسنج ازين " كارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 6-5/10/91

 "ميرا ارتقاء ده انيدانشجو يابيچگونه ارزش " كارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 16/10/91

 "ياستاد توانمند علوم پزشك يآموزش ياستانداردها "كارگاه روز 1 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك 2/11/91

 "عدالت در آموزش "ه كارگا روز 1 اهكرمانش يدانشگاه علوم پزشك 3/11/91

14/12/91 
 كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك

 حل راه) مدرن  پست رویکرد با دانشجو استاد رابطه"  کارگاه روز 1

 "(مدار

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یتدریس در بازآموز

 نام دوره طول مدت دوره محل برگزاري تاريخ برگزاري

 مديريت درد يک روزه دانشكده پرستاري 

 هاي پرستاري در ديابت مراقبت يک روزه شكده پرستاريدان 

 پيوندهاي پرستاري در  مراقبت هيک روز دانشكده پرستاري 

 مايع درماني وريدي هروز کي يدانشكده پرستار  

 مراقبت هاي پرستاري در تروما روزه کي يدانشكده پرستار 

 پيشرفته CPRكارگاه  روزه کي يدانشكده پرستار 

 كارگاه ايمني بيمار روزه کي يپرستار دانشكده 

 كارگاه تروما روزه کي يدانشكده پرستار 

 كارگاه كنترل عفونت دو روزه يدانشكده پرستار 

 كارگاه جايگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده روزه کي يدانشكده پرستار 

 

 سوابق شغلی :

 شهر كرمانشاه  ع(بيمارستان تخصصي قلب امام علي ) post ccuپرستار بخش  -1

 كرمانشاه آيت اهلل طالقاني بيمارستان  ICU پرستار بخش -2
  1390 الي اسفند 1387ماه  مهرمربي حق التدريس در دانشكده پرستاري مامايي از  -3
 تا كنون  1390ماه اسفنددر دانشكده پرستاري مامايي از عضو هيئت علمي  -4

 

 سوابق آموزشی
 كارآموزي اصول و فنون پرستاري 

 ورزي در عرصه مراقبت هاي ويژه كارICU  

 ( كارآموزي مراقبت هاي ويژه جراحي قلب بازICU, CCU )- كارشناسي ارشد پرستاري 

  كليه و مجاري ادرار كارشناسي ارشد پرستاري  4كارآموزي مراقبت ويژه اختصاصي 

  كارشناسي ارشد پرستاري -)غدد( 5كارآموزي مراقبت ويژه اختصاصي 

 كارشناسي ارشد پرستاري -)گوارش( 6ويژه اختصاصي  كارآموزي مراقبت 

  كارشناسي ارشد پرستاري -)ا نكولوژي، خون و عفوني( 7كارآموزي مراقبت ويژه اختصاصي 

 (پرستاري )كارشناسي و كارشناسي ارشد كارورزي مراقبت هاي ويژه دياليز 

 ( 3كارآموزي داخلي جراحي)- واحد تنفس 

 ( واح4كارآموزي داخلي جراحي )د اعصاب 

 ( در عرصه4كارورزي داخلي جراحي ) 

 كارورزي بهداشت مادر و نوزاد 

  (تئوري)ارتهاي پرستاري مهاصول و 

  تئوري( دياليز –مراقبت هاي پرستاري ويژه( 

 مراقبت هاي پرستاري ويژه- ICU )تئوري( 



 

 

 

  واحد گوارش )تئوري( -2پرستاري داخلي جراحي 

  وري(واحد تنفس )تئ -3پرستاري داخلي جراحي 

  واحد عفوني )تئوري( -3راحي داخلي جپرستاري 

  واحد پوست و سوختگي )تئوري( -4پرستاري داخلي جراحي 

 )پرستاري مراقبت در منزل )تئوري 

 يارشد پرستار يكارشناس انيدانشجو -(ي)تئور دياليز -4 يصااختص ژهيو يپرستار يمراقبت ها 

 دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري -ري(تروما )تئو -8صي امراقبت هاي پرستاري ويژه اختص 

  كارشناسي پرستاري اينترشيپدانشجويان استاد ناظر 

 پرستاري ارشد كارشناسي اينترشيپ دانشجويان ناظر استاد 

 

 

 ها  ها و همایشمقاالت ارائه شده در كنگره

نحوه  سال ارائه

 ارائه 

محل 

 برگزاری

و  عنوان كنگره

 همایش

 لهعنوان مقا نویسندگان

اولين همايش كشوري  كرمانشاه پوستر 23-21/2/89

 سالمت زنان

 ، عليرضاخاتوني، اعظم فرجي

 دكترشهناز اجاقي

 زايمان در آب: مزايا و عوارض

اولين همايش كشوري  كرمانشاه پوستر 23-21/2/89

 سالمت زنان

عليرضاخاتوني،سهههههههههههههههيال 

آستانگي،شهنازاجاقي،احمدخشاي، 

 اعظم فرجي

 

 ات ناشي از آنتاتو و مخاطر

دومههين همههايش ملههي  كرمانشاه پوستر 12-10/12/89

استاندارد،توسهههههعه و 

 سالمت

دكترعليرضاخاتوني،دكترشههههههناز 

 اعظم فرجياجاقي، 

 استانداردهاي يک پرستار

دومههههين همههههايش   كرمانشاه پوستر 12-10/12/89

كشههوري بيمارسههتان  

 بيمارستان فردا -امروز

دكترعليرضاخاتوني،دكترشههههههناز 

 اعظم فرجياقي، اج

استانداردهاي شرعي و قهانوني  

در پرسهههههتاري از ديهههههدگاه 

 پرستاران ....
 

 يهمهههايش سراسهههر  كرمانشاه پوستر 19-17/8/89

 يعفونههههههت ههههههها 

 يبيمارستان

الهام  ،يعليرضا خاتون ،ياعظم فرج

 يفرج

مقايسه تأثير صابون و بتهادين  

 دست يبر بار ميكروب

ارتقههاء  يملهههمههايش  كرمانشاه پوستر 22-20/4/90

 سالمت جوانان

 ،ياعظهم فرجه  ، سكينه مظهاهرپور 

 يعليرضاخاتون ،ياعظم هيوا

 يتروما ياپيدميولوژ يبررس

از تصادف در جوانان در  يناش

تعطيالت نوروز در شهر 

 1390كرمانشاه سال 

اولههين همههايش بههين   اصفهان پوستر 7-5/7/90

 يالمللههههههههههههههههه

و  ،تشههخي يپيشگير

 ،يعليرضهها خههاتون ،يظههم فرجههاع

 يسكينه مظاهرپور، سميه جواد

خهون   يشيوع پرفشهار  يبررس

در پرستاران شهاغل در بخهش   

مراقبت ويهژه بيمارسهتان    يها



 

 

 

 يدرمههههان پرفشههههار 

 خون،اصفهان

درمههههاني  يآموزشهههه يههههها

 90شهركرمانشاه در سال 

 يسراسهههر شيهمههها كرمانشاه پوستر 30/8-2/9/90

 ژهيو يمراقبت ها

 ،يخههاتون رضههايعل ،ياعظمهه وايههه

 ،يههيرزايم ميهنهه ، مههركمههال فر

 ياعظم فرج

 يسوشهها  وعيش زانيم يبررس

 يها يريدر نمونه گ ييايباكتر

ماهانه از ابزار و سهطو  بخهش   

 يطالقهان  مارسهتان يب ژهيو يها

 1389و 1388 يدر سال ها

 يسراسهههر شيهمههها كرمانشاه پوستر 30/8-2/9/90

 ژهيو يمراقبت ها

 وايه ،يخاتون رضايعل ،ياعظم فرج

 ياعظم

 يهههيمحاسهههبات دارو ييتوانههها

 يپرسهههتاران در بخهههش هههها 

 ژهيمراقبت و

 نيكنگره ب نيپنجم كرمانشاه پوستر 7-5/11/90

بهداشت،  ،يالملل

 تيريدرمان و مد

بحران در حوادث و 

 تهران ا،يبال

 يسميوتروريب يديسارس: تهد يخاتون رضايعل ،ياعظم فرج

 يمراقبت ها شيهما كرمانشاه سخنراني 3-1/12/90

با  ييو ماما يپرستار

 يهايماريبر ب ديتأك

 ،يويكل ،يتنفس ،يقلب

 غدد و زنان

زهرا  ،يخاتون رضايعل ،ياعظم فرج

 ميمحمد ابراه ،يجبار آباد يعباس

 يفرج

و عملكرد  يآگاه زانيم يبررس

در  ابههتيمبههتال بههه د مههارانيب

بهه   نيانسهول  قيمورد نحوه تزر

 ابهت يد قاتيخود در مركز تحق

 1390كرمانشاه در سال 

 كرمانشاه پوستر  3-1/12/90

 

 يمراقبت ها شيهما

با  ييو ماما يپرستار

 يهايماريبر ب ديتأك

 ،يويكل ،يتنفس ،يقلب

 غدد و زنان

 

 
 

  ،يخاتون رضايعل ،ياعظم فرج

 منش يقادر ايثر

پرستاران  يآگاه زانيم يبررس

 يريشگيدر خصوص پروتكل پ

 Needleبعد از مواجهه )

stickي( با ترشحات خون 

 تيهپات دز،يا روسيلوده به وآ

B,C  1390در سال 

 كرمانشاه پوستر 29-27/12/91

كنگره دو  نيچهارم

از  يريشگيساالنه پ

 ،يپزشك يخطاها

سالمت لرستان 

 جوانان

 يخاتون رضايعل ،ياعظم فرج

 يوقوع و گزارش خطاها زانيم

در پرستاران شاغل در  ييدارو

 يآموزش يمارستانهاياز ب يكي

كرمانشاه در سال شهر  يدرمان

1390 

 كرمانشاه سخنراني 20-22/4/90
 شيهما نيپنجم

 مارستانيب يكشور

فردا                  مارستانيب -امروز

 ،يخاتون رضايعل ،ياعظم فرج

 سراج يدريح يعل

پرستاران در  دگاهيد يبررس

كننده در  ليمورد عوامل تسه

 مارانيحقوق ب تياجهت رع



 

 

 

اعتبار  ي) استانداردها

 ها( مارستانيب يبخش

 اروميه پوستر 5-3/8/91

 شيهما نيدوم

 -ماريب يمنيا يكشور

 هياروم

 ،يخاتون رضايعل ،ياعظم فرج

 ييرما يعل نينسر ،ياعظم نادر

محاسبات  يخطا زانيم

محلول مورد استفاده  يداروها

توسط  يوير يقلب يايدر اح

 يپرستاران در بخش ها

 .هژيمراقبت و

11- 10/8/91 

 كردستان پوستر

 ناريسم نيدوم

توسعه  يسراسر

 ،يآموزش علوم پزشك

 كردستان

فرد،  يجوزان زداني ،ياعظم فرج

 يخاتون رضايعل

اعضا  يسواد اطالعات تيوضع

دانشگاه علوم  يعلم اتيه

كرمانشاه در سال  يپزشك

1391. 

11- 10/8/91 

 كردستان پوستر

 ناريسم نيدوم

توسعه  يسراسر

 ،يآموزش علوم پزشك

 نكردستا

 ،ياعظم فرج ،يخاتون رضايعل

 ،يفرانک جعفر ،يجوزان زداني

 ديدكتر ناه ،ينيدكتر مسعود بحر

 بدر يرژه، دكتر فرهاد رمضان

رو آموزش  شيپ يچالش ها

در دانشگاه علوم  يكيالكترون

 كرمانشاه يپزشك

 ناريسم نيدوم كردستان پوستر 10/8/91 -11

توسعه  يسراسر

 ،يآموزش علوم پزشك

 كردستان

 

 ،يفرانک جعفر ،يخاتون رضايعل

دكتر  ،يهاشم اليل ،ياعظم فرج

 رژه ديدكتر ناه ،ينيمسعود بحر

 learning) اريس يريادگي

mobaile) : در  نينو كرديرو

 يآموزش پرستار

 ناريسم نيدوم كردستان پوستر 10/8/91 -11

توسعه  يسراسر

 ،يآموزش علوم پزشك

 كردستان

 ،ييرما يعل نينسر ،ياعظم نادر

 ياعظم فرج

كاربرد دفترچه ثبت مهارت 

در آموزش و  يعملكرد يها

 ينيبال يمهارت ها يابيارزش

 يپرستار انيدانشجو

 يسراسر شيهما كرمانشاه پوستر 1/12/91 -3

 سالمت سالمندان

اعظم فرجي، نسترن كرمي، يزدان 

 جوزاني فرد

در  يزندگ تيفيك يبررس

 "زياليسالمندان تحت همود

 كرمانشاه پوستر 15/12/92

دومين كنگره 

پژوهشي دانشجويان 

دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

شادي جوزاني فرد، مسلم اميني، 

، اعظم فرجيفرزانه حسيني، 

 افسون اعظمي، الهام حسيني

عوامل ايجاد كننده دليريوم در 

بيماران بستري در بخش 

 مراقبت هاي ويژه

 يكنگره پژوهش نيدوم كرمانشاه پوستر 15/12/92

دانشگاه  انيدانشجو

 كرمانشاه يعلوم پزشك

فرزانه محمد امين عزيزي، 

حسيني، طاهره ملكيان، ويدا 

اعظم ملكيان، فريده اكبرزاده، 

 ، سارا مستحقانفرجي

اهميت تغذيه مناسب در 

بيماران بستري در بخش 

 مراقبت ويژه

 يكنگره پژوهش نيدوم كرمانشاه پوستر 15/12/92

دانشگاه  انيدانشجو

 كرمانشاه يپزشك علوم

، الهام اعظم فرجي  علي تيموري،

فرجي، تارا ملكيان، فرزانه 

حسيني، فخري شهبازي، شادي 

 جوزاني فرد

اهميت رعايت منشور حقوق 

 بيمار



 

 

 

 يكنگره پژوهش نيدوم كرمانشاه پوستر 15/12/92

دانشگاه  انيدانشجو

 كرمانشاه يعلوم پزشك

يزدان ، اعظم فرجيالهام فرجي، 

 ردجوزاني ف
 عفونت هاي ادراري در زنان

اولين كنگره سراسري  كرمانشاه پوستر 29/4/95

 مديريت بحران

 يدانشگاه علوم پزشك
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