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 بسمه تعالی                 

 اجرایی و پژوهشی-علمی  رزومه

 

  

 اطالعات شخصی 

    سمیه خادمي    :نام و نام خانوادگي

 ساوه  محل تولد:

 s.khademi9511@gmail.comآدرس پست الكترونیك :

 

 

 

 

 سوابق تحصيلی 

 تحصيالت 

 کارشناسی ارشد  کارشناسی  مقطع تحصيلی 

 اری  ستپر  پرستاری  رشته تحصيلی 

 جراحی  -داخلی  - گرایش 

 46/18 74/17 معدل

 اراک دانشگاه علوم پزشکی  اراک دانشگاه علوم پزشکی  محل اخذ مدرک 

 

 تحصيلی نامهپایان 

 استاد راهنما  مقطع تحصیلي  نامه عنوان پايان

کارشناسي   تمرينات چشمي بر عالئم و نشانه های خشكي چشمبررسي تاثیر 

 ارشد

 کوروش رضايي 
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 : خدمت دانشگاهی و غير دانشگاهیسوابق 

 

 محل خدمت  سال سمت  نوع استخدام 

 فوریت های ساوه مرکز   95 پرستار طرح

 دانشکده علوم پزشکی ساوه  98 پرستار ستخدام ا

عضو هیات علمی 

 ()تعهد خدمت

 دانشکده پرستاری  تاکنون-01/06/1401 عضو هیات علمی

 

 سوابق اجرایی: 
 

 توضيحات سال  سمت

  96-95 فوریت هائول شیفت بخش اورژانس سم 

  97-96 دبیر کمیته بحران 

  98-97 مرکز فوریت هاسوپروایزر کنترل عفونت  

  98-97 مرکز فوریت هادبیر کمیته تریاژ  

  98 مرکز فوریت ها رابط پژوهشی  

  98-1400 موزشی مرکز فوریت هاآسوپروایزر 

  تاکنون 01/06/1401 عضو هیات علمی

 

 

 :رد عالقه تحقيقاتیينه های مومز

 داخلی جراحیمراقبت های   پرستاری •

• CPR 

 اورژانس •

 بحران  •

 آموزش به بیمار 

 پژوهش های کیفی  •

 و مدیریت پرستاری   بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی •

 ایمنی بیمار 

 

 
 

 عضویت در کميته ها و شوراها:
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 تاریخ نام دانشگاه/ دانشکده  نام کميته/شورا 

زمان نظام عضویت در سا

 رستاری پ

 95-تاکنون ساوه پزشکی  دانشگاه علوم  

( ترجمهتحقیقات)عضو کمیته 

 دانشجویی 

 90-95 اراک پزشکی  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  

 1400-95 مرکز فوریت های اورژانس   / ساوهپزشکی  دانشگاه علوم   عضو کمیته آموزش 

عضو کارگروه ارتقای اورژانس های 

 نی رستابیماپیش  

 1400-96 ساوه پزشکی  علوم    دانشگاه

 

 

 

 : سوابق راه اندازی )دوره، بخش یا کارگاه(

 

 گروه هدف  تاریخ مجریان عنوان

دوره مدیریت جامع 

 بیماران ترومایی 

  مرکز اورژانس پیش بیمارستانی

 ساوه پزشکی  دانشگاه علوم  

کارشناسان پرستاری و  18/04/1400

کارشناسان فوریت های 

ی و سوپروایزران مرکز پزشک

 ژانساور

ژی جامع در ولوفارماک

اورژانس پیش 

 بیمارستانی

  مرکز اورژانس پیش بیمارستانی

 ساوه پزشکی  دانشگاه علوم  

کارشناسان پرستاری و  01/06/1400

کارشناسان فوریت های 

پزشکی و سوپروایزران مرکز 

 ژانساور

یریت بحران و پدافند مد

 غیرعامل

  مرکز اورژانس پیش بیمارستانی

 ساوه پزشکی  دانشگاه علوم  

کارشناسان پرستاری و  05/09/1399

کارشناسان فوریت های 

پزشکی و سوپروایزران مرکز 

و بیمارستان های   ژانساور

 آموزشی درمانی 

  CPR2020دوره جامع  

و مدیریت بیماران 

 اورژانس قلبی 

  یمارستانیب  یشمرکز اورژانس پ

 ساوه   یپزشک  دانشگاه علوم

و  یکارشناسان پرستار 15/06/1401

 یها  یتکارشناسان فور

مرکز   یزران و سوپروا  یپزشک

 ی ها  یمارستاناورژانس و ب

 ی درمان  یآموزش
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 سوابق آموزشی: 

 

 نشگاه دا مدت تدریس سال  مقطع تحصيلی/رشته عنوان درس 

عرصه  در  کارآموزی 

 اورژانس

 ساوه پزشکی  انشگاه علوم  د واحد عملی   1 96-95 کارشناسی پرستاری 

های کارآموزی   بخش 

 خلی و جراحی دا

 ساوه پزشکی  دانشگاه علوم   واحد عملی   1 95-96 اتاق عمل  کارشناسی

 ه علوم پزشکی ساودانشگاه   واحد عملی   2 1401 فوریت هاکارشناسی   جراحیکارآموزی  

در   عرصه کارآموزی 

 مرکز پیام اورژانس 

 ساوه پزشکی  دانشگاه علوم   عملی   واحد  2 1400 فوریت ها  کارشناسی

عرص در  ه کارآموزی 

بخش پرستاری  

 جراحی

 ساوه پزشکی  دانشگاه علوم   واحد عملی   4 1401 کارشناسی پرستاری 

 

 

 سمينارها و همایش ها: ،  ها شرکت در کارگاه

 
،  کارگاه نوع  عنوان 

 سمينار و همایش

 مدت شرکت به ساعت تاریخ برگزاری  محل برگزاری  

یشرفته تفسیر کارگاه پ
ECG 

دانشگاه علوم  کشوری

-تهرانپزشکی  

 نظام پرستاری 

 ساعت  20 1396

یت جامع بیماران مدیر

 PHTMترومایی  

علوم پزشکی  منطقه ای 

  اوهس

 تساع  20 1/04/1400

مقاله  جامع  کارگاه 

 نویسی

ات تحقیق  کمیته کشوری

پ زشکی علوم 

 اهواز

 ساعت  8 2/10/1399

علوم  ای   منطقه مهارت های ارتباطی  دانشگاه 

 اراک پزشکی  

 ساعت   6 14/08/1399



5 

 

 

 

 

 

 گواهينامه ها و دوره های آموزشی: 

 
سازمان یا دانشگاه  عنوان دوره

 برگزار کننده 

 توضيحات سال  مدت دوره

دوره توجیحی بدو 

 خدمت

دانشگاه علوم پزشکی 

 خراسان شمالی 

  1395 ساعت   100

سازمان آموزش فنی و  ICDL 1 ,2 دوره  

 ای   حرفه

  1394 ساعت   130

 


