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 پ(فعاليت هاي پژوهشي:

 

بکارگیری ابزار مشاهده ای بررسی درد در بیماران با کاهش سطح هوشیاری بر عملکرد پرستاران در مدیریت درد، در  تاثیر بررسی .1

 بخشهای مراقبت ویژه عمومی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)پایان نامه(

 

2. Nurses Use of Critical Care Pain Observational Tool in Patients with Low Consciousness 

 

 به عنوان سخنران رانیدر ا ژهیو یمراقبت ها ناریسم نیشرکت در اول .3

 
 

 

 سابقه تدریس:ت( 

، داخلي قلب و ریه و دیاليز CCU،ICUعضو هيئت علمي طرحي دانشگاه علوم پزشكي بابل و تدریس دروس  .1

 و ... open heartو ICUو اتاق عمل و بررسي وضعيت سالمت و مربي کارورزي هاي قلب و 
  CCUتدریس دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مربی در بخشهای  .2

 و قلب.

، 6، 4اصول و فنون، بررسی وضعیت سالمت و دروس ارشد دروس سیو تدر سبزوار یدانشگاه علوم پزشک پیمانی یعلم ئتیعضو ه .3
 و قلب و اورژانس و ارتوپدی کارشناسی و ارشد. CCU،ICUارشد مراقبتهای ویژه و کاراموزی های  9،1،2، و 8



 برگزاری کارگاههای تدریس نوار قلب و ونتیالتور در دانشگاه علوم پزشکی بابل .4

 پایه و پیشرفته در بیمارستان واسعی سبزوار CPRبرگزاری کارگاه  .5

 بیمارستان واسعی سبزواربرگزاری کارگاه پیشرفته آنژیوگرافی در  .6
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