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1362حمید حجتی              متولد   
 دکتري آموزش پرستاري

 کارشناسی ارشد روان پرستاري 

 کارشناسی پرستاري
 کاردانی اتاق عمل

 تاکنون92معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول -

 دانشگاه آزاد عضو شوراي راهبردي(پرستاري)سازمان مرکزي -

 سرپرست ارزیابی دانشکده هاي پرستاري  دانشگاه آزاد استان هاي(گلستان، گیالن، مازندران، سمنان) -

 کشورعضو شوراي بین الملل سازمان مرکزي دانشگاه آزاد  -
 دانشکده پرستاري علی آباد کتول مدیرگروه -

 1394سال ح سپاس از وزیربهداشت درمان در  پرستار نمونه کشوري و دریافت لو -

 1387نفر اول و برگزیده در اولین جشنواره علمی پژوهشی پرستاري درسال  -

 1395پرستار نمونه استان گلستان در سال  -
 1392شنوار حضرت علی اکبر جوان برتر نفر اول در چهارمین ج -

 91،92،93،94,95،96اد کتول در سه سال متوالیپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی اب -

 1392پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان استان گلستان در سال  -

 دبیراجرایی دومین یادواره شهداپرستاري و کنگره مراقبت هاي پرستاري درجنگ -
  1396پرستار برتر استان گلستان در سال  -

 و تقدیر شده از معاون وزیر بهدشت1393پرستار نمونه کشوري در سال -

 95،96و94و93در سال  سمینار بهداشت روان و سالمت جامعهسومین و چهارمین، و دومین دبیراجرایی اولین  -

 و تقدیر به عنوان کتاب برگزیده در نمایشگاه فرانکفورت المانو تست  عنوان تالیف کتاب40 -

 مقاله به عنوان نویسنده مسئول و نفر اول70و بیش از  مقاله علمی پژوهشی90چاپ  -
 سال10سابقه تدریس تئوري و بالین  -

  )، دروس ارشد پرستاري و روانشناسیمدیریت پرستاري، فن آوري اطالعات، روش تحقیق، دیالیز، د اخلی جراحیآموزش به بیمار، ،  اپیدمیولوژيروانشناسی فردي اجتماعی، 1و2( بهداشت روان 

 علمی و روش تحقیق مقاله نویسی کارگاه 60مدرس کارگاه هاي آموزشی  -
 )96تا87(مسئول و ناظر کارآموزي و کارورزي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی پرستاري علی اباد کتول  -

 علوم پزشکی بابل سال سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري مامایی آمل 2 -

 دانشکده پرستاري آملو پژوهشی عضو شوراي آموزشی سال  2 -
 و دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه علوم پزشکی بابلعنوان طرح مصوب دانشگاه در 13 -

  در همایش هاي کشوري  عنوان پوستر 20  و      عنوان سخنرانی 30 -
 عنوان پایان نامه(  تاثیر محرومیت از خواب بر سالمت عمومی پرستاران شبکار)  -

 جنگ)عنوان پایان نامه دکتري( تجربه زیسته در همسران جانبازان تحت استرس پس از سانحه  -
 در گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پرستاري امل 88نفر اول پژوهشی در سال  -

 عضو شوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی اباد کتول -

 سال5سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري علی ابادکتول -
 



 


