رزومه

مریم ولیان

تلفن8299 375 2809 :
نشانی پست الکترونیک:
mary.valian@gmail.com

تحصیالت:
 9500تا  | 9528کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
عنوان پایان نامه :بررسی تاثیر رایحه درمانی بر دقت پرستاران مراقب های ویژه

 9508تا  | 9501کارشناسی پرستاری
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد شاهرود

دورههای آموزشی:
 9525تا  | 9521دوره ی تخصصی پرستاری دیالیز
مرکز همودیالیز جشنواره هالل احمر – تهران

 | 9502دوره ی بازآموزی پرستاری  ICUجراحی قلب باز
بیمارستان شریعتی – تهران

فعالیتهای پژوهشی:
 | 9529بررسی تاثیر رایحه ی نعنا بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های
مراقبت های ویژه
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علی اصغر قدس ،نعمت ستوده اصل ،مریم ولیان – نشریه ی طب مکلمل ،شماره ی یک،
بهار 9529

 | 9529تاثیر رایحه ی اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه
علی اصغر قدس ،نعمت ستوده اصل ،راهب قربانی ،مریم ولیان – مجله ی دانشگاه علوم
پزشکی بابل ،دوره ی پانزدهم ،شماره ی پنج ،شهریور  ، 9529صفحه ی  13تا 39

فعالیتهای آموزشی:
 9501تا کنون | م درس حق التدریس و م ربی بالینی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد شاهرود – گروه پرستاری و هوشبری

واحد های تدریس شده :


پرستاری مراقبت های ویژه



پرستاری بیماری های داخلی  -جراحی  9تا 1



پرستاری در بحران و فوریت ها



بررسی وضعیت سالمت



آشنایی با بیماری های داخلی  -جراحی (هوشبری)

زمینه های فعالیت بالینی :


واحد دیالیز



واحد اورژانس



واحد مدیریت

مریم ولیان



واحد بخش های ویژه

( CCU

و ) ICU
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سابقهی کار بالینی /اجرایی:
 9521تاکنون | مترون
مرکز همودیالیز رضویان (هالل احمر) – شاهرود

 9501تا  | 9507پرستار بخش ICU
بیمارستان فاطمیه – شاهرود (طرح نیروی انسانی)

 9503تا  | 9501پرستار بخش NICU
بیمارستان فاطمیه – شاهرود (طرح نیروی انسانی)

 9505تا  | 9501پرستار بخش CCU
بیمارستان خاتم االنبیاء  -شاهرود (کار دانشجویی)

زبان خارجی:
زبان

مکالمه

خواندن

نوشتن

فارسی (زبان مادری)

-

-

-

انگلیسی

خوب

عالی

متوسط

مهارتها و تواناییها:


تسلط کامل بر بسته ی



تسلط بر نرم افزار آماری

Microsoft Office Suite 2016

مریم ولیان

SPSS
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