
 :مشخصات فردي 

  
  مینا :نام

  محسنی:نام خانوادگی
 حسین :نام پدر

 20/06/1363:تاریخ تولد

 1403: شماره شناسنامه

 رشت :محل تولد

 رشت :محل صدور

 پرستاري مراقبتهاي ویژه :رشته تخصصی

   :نشانی محل کار
 ات ترومامرکز تحقیق -آموزشی درمانی پورسینا بیمارستان -چهارراه پورسینا  -رشت

  0131 -   3239843و 3238373 : تلفن محل کار
Email  :    minamohseni33@yahoo.com 

  
   

 :وضعیت استخدامی
   

 پایه مرتبه علمی نوع استخدام
تاریخ آخرین 

 ارتقاء
 مالحظات تاریخ استخدام

   01/01/1394   ارشد  پرستار رسمی

   
   

 :سوابق تحصیلی
   

 محل تحصیل شته تحصیلیر عنوان درجه تحصیلی ردیف
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

 پرستاري مراقبتهاي ویژه کارشناسی ارشد 1
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1389 1392 

 پرستاري کارشناسی 2
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1381 1385 

  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  ):ها(عنوان رساله 

  
 

 )انترنی(طی یکسال  MIبررسی آریتمی هاي زودرس پس از  -1

  )رزیدنتی( طی یکسال در سالن تشریح پزشکی قانونی بررسی اپیدمیولوژیک آسیب هاي مغزي منجر به فوت -2

 
    

  
  
   

  
 :سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج کشور 

    

 نام مؤسسه محل تدریس ردیف
 مدت

 عناوین دروس تدریس شده مقطع تحصیلی
 تا از

 )ارتوپدي(اراموزي داخلی جراحیک لیسانس 1392 1391  دانشکده پرستاری 1

)تروما(کاراموزي داخلی جراحی لیسانس 1392 1391  دانشکده پرستاری  2  

 (ICU)کاراموزي داخلی جراحی لیسانس 1392 1391  دانشکده پرستاری  3

  لیسانس 1391 1390  دانشکده پرستاری  
اورژانس و (کاراموزي داخلی جراحی

 )فوریتها

  
  
  
  
  
  
  



 
 :واجراییآموزشی، پژوهشی  هاي در دوره شرکت 

  

 ردیف
 نوع دوره

 اجرایی پژوهشی آموزشی توضیحات تاریخ برگزاري محل برگزاري نام دوره

1    

نهمین کنگره سالیانه طب 
اورژانس ایران و هفتمین 
کنگره سراسري پرستاري 

 اورژانس

 تهران
آذر  7لغایت  5

1393  

2    
اولین کنفرانس بین المللی 

  مامایی-ريپرستا
   2014می  9-6 اصفهان

3    
همایش مراقبت و پرستاري 

 در تروماي جاده اي
    21/12/1393 رشت

4    
یز منطقی کنگره ملی تجو

 آنتی بیوتیکها
  1390  11الی  9 ساري

5      
چهل و پنجمین کنگره میان 

  ایراندوره اي جامعه جراحان 
 

 رشت
  1393مهر 

6     
 

  

7        

8     
 

  

9       
  

  
 

 :هاي تحقیقاتی مصوب  عناوین طرح 

  
  

 نام مؤسسه محل پژوهش ردیف

  مدت
 هاي تحقیقاتی ها و پروژه عناوین طرح  

 تا از

1 
مرکز تحقیقات تروماي جاده 

 اي
 گایدالین نویسی اورژانس ها 1394 1393

2 
عضو کمیته پرستاري مرکز 
 تحقیقات تروماي جادهاي

 همایش مراقبت و پرستاري در تروماي جاده اي 1394 1393

3      
  
  



 
 :عناوین تحقیقاتی مورد عالقه

  اورژانس و تروما .1
 

 
 

هاي جدید و  یا تاسیس و یا فعال سازي و گسترش مؤسسه یا واحد یا رشته راه اندازي 
 :تحصیالت تکمیلی

  

 نام موسسه یا واحد ردیف
زمان 
 انجام

 حشر )ان(همکار

      

     

     

  
  
 

 :تألیف،تدوین، تصحیح و ترجمه کتاب
     

 عنوان کتاب ردیف

نوع کتاب 
نگارش، (

ترجمه، 
گردآوري و 

 )تصحیح

تاریخ نگارش 
 ...یا

نام و مشخصات 
 محل انتشار

 )ان(نام همکار تاریخ انتشار

        

           

           

  



 

 :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی

   

 نوع مقاله عنوان مقاله ردیف
نام و مشخصات  

  نشریه
 زبان مقاله

نام ناشر ومحل 
 انتشار

 )ان(همکار

1 

بررسی تاثیر استقرار طب 
اورژانس بر روي تعداد بیماران 

ساعت  6ترخیص شده زیر 
  بیمارستان پورسینا رشت

 پژوهشی

مجله پرستاري و 
مامایی جامع نگر 

 رشت

 فارسی

دکتر صدیقه پاك 
  )سردبیر(سرشت

 رشت

آقاي دکتر یوسف زاده،خانم 
دکتر محتشم امیري،زهرا 

حقدوست،مینا محسنی،آقاي 
دکتر پیمان اسدي و احسان 

 کاظم نژاد

2 
بررسی زضعیت مراقبتهاي عصبی 

اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل 
  مرتبط با آن در بیماران تروماتیک

 پژوهشی

مجله سالمت و 
مراقبت دانشکده 

امایی پرستاري و م
 اردبیل

 
 

 فارسی
 
 

خانم رافت کاظم 
  اردبیل-نژاد

خانوم مینا محسنی،زهرا 
محتشم امیري،شاهرخ یوسف 
زاده،لیال کوچکی نژاد،زهرا 

  حقدوست

3 
بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل 

 مرتبط با آن در تروما
 پژوهشی

مجله پرستاري 
 مراقبتهاي ویژه

 
دکتر سید محمد  انگلیسی

-خادم الحسینی
 تهران

خانم مینا محسنی،خانم 
خالقدوست،آقاي احسان 
کاظم نژاد،خانم معصومه 

  ادیب

4  
اداره راه هوایی در بیماران با تروماي 
متعدد پیش از اعزام به مرکز درمانی 

  مرجع
  پژوهشی

مجله دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن 

 
 فارسی

دوره بیست و سوم 
-1393زمستان 

  رشت

دکتر سیامک ریماز،دکتر 
سیروس امیر اعلوي،دکتر 
عباس صدیقی نژاد،مینا 

  محسنی
         
           

  
   

 :مقاالت چاپ شده به زبان خارجی
   

 نام ومشخصات نشریه نوع مقاله  عنوان مقاله ردیف
زبان 
 مقاله

نام ناشر و 
 محل انتشار

 )ان(همکار

        

        

         

          



 
 :ر همایش ها و کنفرانس هاي داخلی وخارجیمقاالت د

  

  له عنوان مقا ردیف
تاریخ چاپ یا  نوع مقاله

 ارائه

عنوان همایش  یا 
کنفرانس و محل 

 برگزاري

 )ان(همکار

1 

بررسی فاکتورهاي زمانی مرتبط با 
مراقبتهاي اورژانس پیش بیمارستانی 

  در بیمارن ترومایی 
 2014می  6 پژوهشی

-رياولین کنگره پرستا
 اصفهان.مامایی سالمت

خالقدوست،ادیب،آقاي دکتر  محسنی، خانم
 کاظم نژاد

 2014می  7 مروري ثانیه هاي طالیی در انتقال هوایی 2
-اولین کنگره پرستاري

 اصفهان.مامایی سالمت
 ناصري،عاشوري،پابرجامحسنی ف خانم

3 

بررسی عملکرد اورژانس پیش 
حیطه همودینامیک بیمارستانی در 
 ن تروماییبیمارا

  21/12/1393 پژوهشی
همایش مراقبت و 

پرستاري در تروماي جاده 
  رشت-اي

خانم 
ماسوله،خالقدوست،ادیب،دک،)سخنران(محسنی

 تر محتشم امیري،آقاي دکتر کاظم نژاد

4 

بررسی وضعیت تنفسی بیمارن 
ترومایی انتقال داده شده توسط 

 اورژانس پیش بیمارستانی

 5/09/1393 پژوهشی

ره سالیانه طب نهمین کنگ
اورژانس ایران و هفتمین 
کنگره سراسري پرستاري 

 تهران-اورژانس

خانم 
خالقدوست،ادیب،ناصري،عاشوري،آقاي محسنی،

 دکتر کاظم نژاد

5 

بررسی وضعیت اورژانس پیش 
بیمارستانی در بیماران ترومایی و 

 عوامل مرتبط با آن

 پژوهشی
نوامبر  17-20

2015 
 اسپانیا

قدوست،ادیب،آقاي دکتر خانم محسنی ، خال
 کاظم نژاد،دکتر مرتضی رهبر

 رشت 1393مهر ماه  پزوهشی اداره راه هوایی در بیماران ترومایی 6
دکتر سیامک ریماز،دکتر سیروس امیر 

 اعلوي،دکتر عباس صدیقی نژاد،مینا محسنی

  
 

 :عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی
   

 نام مجمع ردیف
موضع 
 فعالیت

 شهر و کشور مبداء نوع فعالیت
 مدت

 تا از

       

  
  
  :شرکت فعال در انتشار مجالت علمی معتبر   

  

 نام و نوع نشریه ردیف
تاریخ 
شروع 
 فعالیت

 سمت نشریه نوع فعالیت

       
   



  
  
  

 ):داخل و خارج دانشگاه(سمت هاي علمی و اجرایی  
     

 توضیحات شماره و تاریخ ابالغ مدت محل ت و نوع فعالیتسم ردیف
 تا از

       
        

  
  

 :زیوجوا ها و تقدیرها تشویق
   

 عنوان ردیف
  تاریخ

 دریافت
 سمت مقام اعطا کنندهنام و  دریافت محل  علت دریافت

            

 



 
 ...  :ها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالی انقالب فرهنگی و شرکت در کمیته  

   
    

 نام کمیته یا شورا ردیف
 مدت فعالیت

 شماره و تاریخ ابالغ
 توضیحات

 مرجع صدور حکم تا از
      
      

  
 :رستی شدهپهاي سر نامه پایان

  
  

 تعداد نامه عنوان پایان ردیف

 عنوان دوره تحصیلی
نوع پایان 

 نامه
 تاریخ

محل 
 انجام

اسامی همکاران به 
ترتیب 

شامل نام (اولویت
 )نگارنده

سمت در 
ارتباط با 

 نامهپایان 
  کارشناسی

 ارشد
دکتري 
 عمومی

دوره 
 تخصصی

  دکترا
)PHD(پایان شروع غیرهتحقیقی 

              

              

   


