رزومه

اطالعات شخصی:
نام :ساناز
نام خانوادگی :اعظمی
آدرس پست الکترونیکیaazamisanaz@gmail.com:
سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی
مامایی

درجه علمی
کارشناسی

بهداشت جامعه

کارشناسی ارشد

بهداشت جامعه

دکتری

دانشگاه محل تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز
دانشگاه ملی مالزی
))UKM
دانشگاه ملی مالزی
))UKM

سال فراغت از تحصیل
1387
1389
1393

پایان نامه های نوشته شده به زبان انگلیسی:
مقطع
تحصیلی
کارشناسی
ارشد

دکتری

عنوان پایان نامه به فارسی

عنوان پایان نامه به انگلیسی

نام اساتید

بررسی عوامل موثر بر نگرش
نسبت به برنامه ریزی برای
اجرای نقش های چند گانه
پرستاران زن شاغل در
بیمارستان دانشگاه ملی مالزی

Factors influencing
attitude toward
multiple role planning
among nurses
working Hospital
UKM
The effect of workfamily conflict on
women’s physical and
psychological health:
what is the mediating
role of health-related
?behaviors

Dr. HanizahYosuff

تاثیر تداخل کار-خانواده بر
سالمت جسمی و روانی زنان
شاغل به کار در مالزی و نقش
رفتارهای مرتبط با سالمت به
عنوان متغیرهای میانجی.

1

Prof. Dr.
KhadijahShamsuddin
Assoc. Prof. Dr.
RahmahMohd Amin

سابقه کار:
نوع فعالیت
دستیار تحقیق و پژوهش
استادیار-عضو هیئت علمی

محل فعالیت
دانشگاه ملی مالزی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مدت زمان
 4ماه
 13ماه

سابقه تدریس:

2
3

ساختارها و سیستم سالمندی
پرستاری سالمندی  -3سالمت
اجتماعی
زبان تخصصی

5
6

آموزش به مددجو
اصول مدیریت و خدمات
بهداشتی درمانی
اصول مدیریت کاربرد آن در
مامایی
روش تحقیق

9

پرستاری سالمت فرد و
خانواده
بهداشت جامعه 1
اصول و مهارتهای پرستاری-
پراتیک
کارآموزی بهداشت جامعه
کارآموزی مدیریت

4

7
8

10
11
12

اصول و فنون مامایی تئوری
نشانه شناسی و معاینات
فیزیکی

13
14

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی/
پرستاری داخلی-جراحی
کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناسی پرستاری
کارشناسی پیوسته مامایی /کارشناسی
ناپیوسته مامایی
کارشناسی پرستاری /کارشناسی
ناپیوسته فوریت
کارشناسی پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

ردیف نام درس
روش تحقیق پیشرفته
1

گروه
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی/
پرستاری داخلی-جراحی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

محل تدریس

کارشناسی پرستاری
کارشناسی پرستاری
کارشناسی پرستاری
کارشناسی پرستاری و کارشناسی
پیوسته و ناپیوسته مامایی
کارشناسی مامایی
کارشناسی مامایی

عضویت در کمیته ها:


عضو شورای آموزش دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم (از  94/2تا )94/12



عضو شورای پژوهش گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم



عضو شورای پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم



عضو شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم
2



عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم پزشکی ایالم



عضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم



تدوین ،ارائه و ارزشیابی برنامه درسی حاکمیت بالینی ویژه دانشجویان پرستاری (فرایند برتر درون
دانشگاهی سال )95



عضو کمیته اجرایی (مترجم زبان انگلیسی) هشتمین کنگره ملی اپیدمیولوژی و اولین کنگره بین
المللی اپیدمیولوژی ( 10تا  12اردیبهشت )95



مسئول واحد رسانه و آموزش مجازی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی ایالم



رئیس کارگروه "آموزش پاسخگو و عدالت محور و افزایش ارتباط آموزش پایه و عرصه های بالینی
و هدایت پایان نامه ها به سمت مشکالت سالمت" در طرح تحول آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم



ویراستار انگلیسی فصلنامه پرستاری سالمندان

جوایز ،افتخارات و تقدیرنامه ها


کسب عنوان مقاله برتر در سومین کنگره داخلی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم -بهمن 93



کسب عنوان فرآیند آموزشی برتر درون دانشگاهی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم -اردیبهشت 94



کسب عنوان عنوان فرآیند آموزشی برتر درون دانشگاهی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم95 -
اردیبهشت



دریافت تقدیرنامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم جهت همکاری در المپیاد دانشجویی-
شهریور 94



دریافت تقدیرنامه از رئیس دانشگاه و معاون آموزشی جهت شرکت در هفدهمین جشنواره
آموزش پزشکی شهید مطهری

انتشارات و مقاالت:
مقاالت چاپ شده در ژورنال
عنوان مقاله

سال انتشار

نام ژورنال

ایندکس

Exploring experiences and needs of patients
who undergone angioplasty

AcceptedIn Press

Journal of Vascular Nursing

PubMed

Validation of multidimensional Persian
version of the work-family conflict
questionnaire among nurses
Development of a scale for the evaluation of
patients’ rights prerequisites at educational
hospitals in Iran: a study using the Delphi

AcceptedIn Press

International Journal of
Occupational and
Environmental Medicine
Journal of Medical Ethic and
History of Medicine

PubMed

2015

3

PubMed

technique

ISI

Nurse Education Today

2015

Does Concept Mapping Enhance Learning
Outcome Of Nursing Students?

ISI

Iranian journal of Medical
Ethics and History of
Medicine

2015

ISI

Journal of Industrial Health

2014

Development of a Scale for Evaluation of
Patient’s Rights Prerequisite at the
Educational Hospitals in Iran: A Study Using
Delphi Technique/ Accepted for publication
Work-family conflict and sleep disturbance:
The Malaysian working women study

PubMed

Malaysian Journal of
Medical Science

2015

The relationship Between Job Satisfaction and
Psychological/Physical Health among
Malaysian Working Women

ISI

Malaysian Journal of Public
Health Medicine

2015

Scopus

International Journal of
Public Health Research

2015

The mediating role of health related behaviors
in the relationship between work-family
conflict and physical health
Validation study of the Malay version of
Family Satisfaction Scale

PubMed

Malaysian Journal of
Medical Science

2013

Work: A Journal of
Prevention, assessment and
rehabilitation
The scientific World Journal

ISI
ISI

Scopus

Malaysian Journal of Public
Health Medicine

Validation Study of the Malay Version of the
Work-Family Conflict Questionnaire.
A model of the Work-family conflict and
well-being among Malaysian working women
Accepted for Publication
Examining behavioral coping strategies as
mediators between work-family conflict and
psychological distress
Reliability and Validity Testing of the
Healthcare Provider-Patient Communication
Instrument: A Pilot Study in a Malaysian
Primary Care Setting
Dietary Intake of Zinc was Inversely
Associated
with Depression

2014
2015
2014

ISI

Biological Trace Element
Research

2012

ISI

Biological Trace Element
Research

2012

ISI

Lipids in Health and Disease

2011

ISI

Lipids in Health and Disease

2010

Dietary Intake of Magnesium May Modulate
Depression
The association between polyunsaturated fatty
acids and depression among Iranian
postgraduate students in Malaysia
Contribution of diet and major depression to
incidence of acute myocardial infarction
(AMI)

مقاالت سخنرانی در کنفرانس
کشور
مالزی

نام کنفرانس
17th National Public
Health Colloquium

سال
2010

4

عنوان مقاله
Assessment of work-family conflict and its
associated factors

The contribution of socio-demographic,
occupational factors and caregiving to life
satisfaction
The relationship between employees’ job
satisfaction and psychological/physical health:
A study of Malaysian working women
بررسی روش نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم

2011

2015
1393

1st International Public
Health Conference

مالزی

Malaysian Journal of
Medical Science/Accepted
for publication

PubMed

سومین کنگره داخلی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم

" این ارائه موفق به دریافت کسب مقام برترین مقاله در این کنفرانس شد"

ایران-ایالم

پوستردر کنفرانس
سال

عنوان پوستر
The effect of work-family conflict among
married working women in Malaysia

2013

Unmet need for infertility care among working
*women in Malaysian public services

2013

کشور

نام کنفرانس

مالزی

3rd International Public
Health Conference

مالزی
rd

3 International Public
Health Conference

*این پوستر برنده دومین پوستر برتر در کنفرانس ذکر شده
میباشد

H Index: 4

Number of Citations:54

مقاالت تحت بررسی برای چاپ
سال سابمیت

عنوان مقاله
Development of Clinical Governance
Curriculum for Undergraduate Nursing
students
Effect of type 2 diabetes on cognitive
function: Longitudinal results from the
Survey of Health, Ageing and Retirement
)(SHARE

ایندکس

نام ژورنال
2016

Nurse Education Today

ISI

2015

Journal of Diabetes

ISI

مجری و یا همکار در پروژهای پژوهشی:
ردیف نام پروژه
1

اعتبار سنجی نسخه فارسی زبان
پرسشنامه تداخل کار-خانواده در
پرستاران شاغل به کار در بیمارستان

2

3
4
5

بررسی رابطه بین افسردگی و فاکتور
های تغذیه ای در دانشجویان ایرانی
شاغل به تحصیل در کوااللومپور مالزی
بررسی رابطه بین تداخل کار و خانواده
و سالمت زنان کارمند
تدوین ،ارائه و ارزشیابي" برنامه درسي
حاکمیت بالیني " در رشته هاي گروه
علوم پزشکي
بررسي تاثیر مداخله ي آموزشي بر
اساس نظریه خودکارآمدي بر میزان
خود مراقبتي در بیماران دیابت نوع 2
مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني
شهید مصطفي خمیني (ره) در سال

محل انجام

سال

دانشگاه علوم پزشکی
ایالم -در حال انجام

1393

مالزی

1390

مسئولیت
مدیر اجرایی طرح

همکار طرح
مالزی

1391

مجری اول

دانشگاه علوم پزشکی
ایالم

1394

مدیر اجرایی طرح

دانشگاه علوم پزشکی
ایالم

1394

مدیر اجرایی طرح

5

1395-1394
بررسي سبک زندگي در خانواده هاي
شهدا و ایثارگر شهرستان ایالم

6

دانشگاه علوم پزشکی
ایالم

1394

همکار طرح

شرکت و برگزاری در کارگاه های آموزشی:
زمان شرکت
15-17August 2011 Scientific Writing workshop

نام کارگاه
(کارگاه مقاله نویسی (

21-23 October 2011 Structured Equation Modeling Workshop
(کارگاه مدل سازی معادله ساختاری با استفادا از نرم افزار آموس)
Knowledge Discovery and Data Mining in Health System
کارگاه بهسازی روابط استاد و دانشجو
کارگاه سرقت ادبی  Plagiarismو چگونگی کار با نرم افزارهای تشخیص آن
کارگاه آموزشی طرح سوال
طراحی آموزشی با تمرکز بر طرح درس
برنامه ریزی درسی با محوریت طرح درس
روشهای یاددهی و یادگیری موثر
رفتار حرفه ای
طرح سوال
برگزاری کارگاه مقاله نویسی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم
EndNoteبرگزاری کارگاه
برگزاری کارگاه  SPSSدر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

9-10 July 2012
1394/6/21
1394/6/22
93/3/12
94/4/14
94/8/13
94/9/18
94/11/20
93/3/12
 10اردیبهشت 1393
94/9/3
 24اردیبهشت 1393

مدرک زبان انگلیسی:
نام مدرک
IELTS
آیلتس

نمره کسب شده
۶

توضیحات
Speaking: 6.0,Writing: 6.0,Reading: 6.0,Listening 6.5

6

