
 

 1396آخرین به روز رسانی: آبان ماه                                                                                                         یما سادات عطری ش
 

  مشخصات فردی
 

 علوم ارتباطات اجتماعی كارشناسی ارشد :مدرك تحصیلي

  1361 سال تولد:

 Shima.atri@gmail.com :الكترونیك پست

 (021) 66925565 –( 021) 61054117 :تلفن 

 تهران یپزشك علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشكده – شرقی نصرت خيابان – توحيد ميدان : كار محل نشاني

 

 سوابق تحصیلي 

  1388، تهراندانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی، كارشناسی ارشد 

 1383، تهراندانشگاه  ،علوم ارتباطات اجتماعی كارشناسی 

  ،1379دیپلم، علوم انسانی، دبيرستان نمونه دولتی ارشاد 
 

 شده گذرانده نامه پايان  

 1388كارشناسی ارشد، ، ساخت حافظه تاریخی آنهاحليل دریافت مخاطبان از سریال هاي تاریخی تلویزیون و تاثير آن بر ت
 

  سمت های اجرايي

 تا كنون  1389مدیر روابط عمومی، دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، 

 تا كنون 1394دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،  ،عضو كميته تحول اداري

 تا كنون 1394دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، دبير كميته صيانت از حقوق شهروندي، 
 1394 دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، ،شكایات و انتقادات دبيرخانه دبير

 تا كنون 1393دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، ، انتخاب مدیران گروه هاي آموزشی دبير كميته مشورتی

 تا كنون 1393دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، عضو شوراي فرهنگی، 

 1393كارگاه مصاحبه و تدوین خبر ژورناليستی، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران،  مدرس

 1393، مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهراندانشكده پرستاري و مسئول روابط عمومی كميته نوآوري، 

 1393دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،تيم اجرایی كارگاه توسعه عملكرد بالينی و ایمنی بيمار، 

 1393دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،، 5Sعضو كارگروه انضباط و فرهنگ سازي 

 1393دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،، EFQMعضو تيم رهبري 

 تا كنون 1392دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، ، عضو شوراي اداري

 1394 مهر تا 1392 اسفند دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،دبير هيات رئيسه، 

 1395الی  1392دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،كميته اجرایی بزرگداشت هفته سالمت، 

 1390 ،دانشگاه علوم پزشكی تهران كميته اجرایی همایش جایگاه حرفه پرستاري و پرستاري حرفه اي در نظام سالمت،
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 دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، جرایی سلسه نشست هاي هم اندیشی و نظریه پردازي در پرستاري و مامایی،تيم ا
 1391و  1390

 1391دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،عضو كميته اجرایی، سمينار كشوري پيشگيري از رفتارهاي پرخطر، 

تا  1391 دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، ،ارباب رجوعو جلب رضایت مردم دبير كارگروه اجرایی توسعه طرح تكریم 
1394 

 1391ایی همایش بزرگ ایثارگران، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تيم اجرایی برپ

 1391دانشگاه علوم پزشكی تهران،  مایش روز نوآوري،عضو كميته اجرایی ه

 1395، 1393 ، 1392 ،1391 دانشگاه علوم پزشكی تهران،  ،جرایی جشن یكپارچه دانش آموختگانتيم ا

دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تيم اجرایی همایش پرستار حرفه اي، حرفه پرستاري در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان، 
 1390 تهران،

 1389مسئول پایگاه اطالعات علمی و پژوهشی دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی ایران 

 1388هفته نامه مثلث  ،روزنامه نگار

 1389تا  1387مسئول كميته نظام پيشنهادات دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی ایران 

 1387روزنامه خورشيد  ،روزنامه نگار

 1387ماهنامه زندگی ایرانی  ،روزنامه نگار

 1383-1386مجله نسيم هراز  ،روزنامه نگار

 1389تا  1385، ایراندانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی ، و روابط عمومی ریاست حوزهمسئول 

 1384-1385روزنامه دنياي اقتصاد  ،وزنامه نگارر

 1383-1384هفته نامه ایران جمعه  ،روزنامه نگار

 1383تا  1382هفته نامه اطالعات هفتگی  ،روزنامه نگار
 

 دوره های آموزشي

Training certificate for EFQM Excellence Model, BCG, 2012  

Training certificate for Self-Assessment, BCG, 2012   

 1393، رزیابی و تدوین اظهارنامه خودا EFQMمدل تعالی سازمانی كارگاه آشنایی با 

 EFQM ،1393سمينار مبانی و مفاهيم مدل تعالی سازمانی 

 1392 ،دانشگاه علوم پزشكی تهران دوره آموزشی تعالی سازمانی،ساعت  66

 1392  ،دانشگاه علوم پزشكی تهرانایزو فرایندها،  ساعت دوره آموزشی 9

 1391دها، آشنایی با نظام پذیرش و بررسی پيشنهاكارگاه 

 1391موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان، سمپوزیوم بين المللی روابط عمومی، استاندارد سازي و حرفه اي گرایی، 

 1391 دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران، كارگاه آشنایی با آموزش و بهسازي منابع انسانی،

 1391 دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران،تكریم ارباب رجوع،  كارگاه آشنایی با

 1390، دانشگاه علوم پزشكی تهرانكارگاه بين المللی موضوعات و مسائل چالش برانگيز در تحقيقات كيفی، 

، موسسه فرهنگی روابط "بررسی روابط عمومی سرآمد و سرآمدي در روابط عمومی"هفتمين دوره سمپوزیوم بين المللی روابط عمومی 
 1390عمومی آرمان، 

 1389، دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهرانروابط عمومی الكترونيک، 

  1387 ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ، آموزش اتوماسيون اداري



  1385 ،مجتمع فنی تهران ICDL, -Word Excel, PowerPoint, Access, Internet, … 130 مهارت هاي هفتگانه

 1385 ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ،آموزش روابط عمومی

 1370 ،انجمن خوشنویسان ایرانی، خوشنویس
 

 تقدير نامه ها

  هران،دانشگاه علوم پزشكی ت ،شهروندي حقوق از صيانت طرح در دانشگاه هاي دانشكده بين مكتسبه امتيازات بررسی در اول رتبهكسب 
1395 

 تهران، دانشگاه علوم پزشكی، شهروندي حقوق از صيانت طرح در دانشگاه هاي دانشكده بين مكتسبه امتيازات بررسی در سوم رتبهكسب 
1394 

 1393دانشگاه علوم پزشكی تهران،  ،كسب رتبه اول توليد خبر در بين دانشكده ها

تقدیر از دبير دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی تهران، مراسم بزرگداشت هشتادمين سالگرد تصویب قانون تاسيس 
 1393دانشگاه ، 

 دانشكده پرستاري ومامایی دانشگاه علوم جایزه ملی بهره وري و تعالی سازمانی، كسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی بخش سالمت ازتقدیر 
 1393 پزشكی تهران،

 1391، دانشگاه علوم پزشكی تهرانرئيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان  ،جشن یكپارچه دانش آموختگان برگزاريتقدیر 

ی نوآوري دانشگاه علوم پزشكمعاون آموزشی، معاون توسعه و مشاور رئيس دانشگاه و دبير ، برگزاري همایش روز نوآوري تيم اجراییتقدیر 
 1391، تهران

 1391، دانشگاه علوم پزشكی تهران رئيس دانشكده پرستاري و مامایی ،برگزاري همایش روز نوآوريتقدیر 

 1391دانشگاه علوم پزشكی تهران،  مدیر روابط عمومی ،به عنوان خبرنگار عرصه سالمتتقدیر 

 1390،  دانشگاه علوم پزشكی تهران مدیر روابط عمومی ،به عنوان خبرنگار عرصه سالمتتقدیر 

 1385 ،رئيس دانشكده پرستاري ایران ،رضایت ارباب رجوعدیر تق

 1387 ،رئيس دانشكده پرستاري ایران ،تالش در كسب جایزه ملی بهره وريتقدیر 

 1387 ،رئيس دانشكده پرستاري ایران ،مشاركت فعال در جشنواره شهيد مطهريتقدیر 
 

 


