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 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

 

 ربرسی ارث استعمال کرم امال رب شدت ردد انشی از زتریق انوکساپارین سدیم رد بیماران دچار سندرم حاد رعوق کرورن مقطع  کارشناسی ارشد:

  ای ردرپستارانایند ردونی سازی صداقت حرهففر  مقطع دکترای:

 سوابق آموزشی:ت(

 95-96ماه     16تدریس باعنوان عضو هیئت علمی  دااگشنه  آزاد اسالمی واحد بجنورد  ، دادکشنه رپستاری و مامایی، بمدت  

 94-5ماه  12یی، بمدت  تدریس باعنوان حق التدریس،  دااگشنه  آزاد اسالمی واحد بجنورد  ، دادکشنه رپستاری و ماما

 1395-1396رپستاری، دادکشنه زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی واحد بجنورد،  کارشناسی  دانشجویان،  مراقبت اهی وژیهتدریس تئوری مبحث رپستاری 

 1392د، رپستاری، دادکشنه زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی واحد بجنورکارشناسی دانشجویان  بحران، تدریس تئوری مبحث رپستاری 

 تناسلی(، دانشجویان رپستاری، دادکشنه زپشکی دااگشنه آزاد اسالمی واحد بجنورد،  –تدریس تئوری مبحث رپستاری بیماری اهی داخلی )سیستم ارداری 

ن  ال تحصیلی . دااگشنه ازاد اسالمی واحد ، فوریت اهی زپشکی و فناوری اهی اطالعات هب مدت دو نیمس3تدریس تئوری مباحث رپستاری مراقبت اهی وژیه، رپستاری سالمندا

 97-98علی اباد کتول 

کاری با عنوان حق التدریس بمدت    با دااگشنه علوم زپشکی و خدمات ردمانی خراسان شمالی  )بالینی( ساعت 5/280هم
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 90رژانس رتوما بیمارستان امدادی، دااگشنه علوم زپشکی مشهد، بمدت مربی بالینی دانشجویان کارشناسی فوریت اهی زپشکی ، بخش اورژانس داخلی بیمارستان امام رضا )ع( و او 

 ساعت 

 ساعت  90داخلی بیمارستان اقئم )عج(، دااگشنه علوم زپشکی مشهد، بمدت  ICUمربی بالینی دانشجویان کارشناسی انویپسته هوشبری ، بخش 

 ساعت 25ستان شهید اهشمی ژناد، دااگشنه علوم زپشکی مشهد، بمدت مربی بالینی دانشجویان کارشناسی ویپسته ااتق عمل ، بخش داخلی بیمار 

 1390واحد عملی،  8جراحی اعصاب ، دااگشنه آزاد اسالمی واحد مشهد، معادل  ICU، بخش 1مربی بالینی دانشجویان کارشناسی هوشبری ، کارآموزی رد رعهص 

 ساعت )هس نیمسال تحصیلی ( 240زپشکی گلستان، بخش اورولوژی ،  مربی بالینی دانشجویان کارشناسی ویپسته رپستاری، دااگشنه علوم

 ساعت )نیم واحد( 8،  دااگشنه علوم زپشکی مشهد،  بمدت 90-91اصول و مهارت اهی رپستاری، نیمسال دوم  OSCEربگزاری امتحان 

گاه وشتسشی بخ   ، دااگشنه علوم زپشکی مشهد1390(، مرداد ماه OSCEیه )ارزشیابی ردس سمیولوژی عملی دانشجویان زپشکی مرحله فیزیوپاتولوژی رد ایست

  1395بهمن  18)رتانسفوزیون خون و مراقبت اهی آن(  دانشجویان رپستاری مورخ  OSCEطراح آژمون 

 سوابق ژپوهشی )مقاالت(:ث(

1. Maintaining professional integrity in Iranian nurses. journal of Medicinski 

Glasnik;2020:17(1) 

2. The lived experiences of patients with spinal muscular atrophy: A phenomenological 

study. Journal of Nursing and Midwifery Sciences:2019;6(2) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


                                                                                                                                                                               

 رپستاری دااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                                                                                                                                                                                                                                         

4 

 

3. Knowledge  assessment of Abadan high school female teachers about seven warning 

signs and effective factors of cancer in 2013-2014- advances in bio research magazine 

adv bio res, vol7(3)may 2016 page 66-70 

 

وهشی مراقبت اهی بالینی، سال ربرسی ارث استعمال کرم امال رب شدت ردد انشی از زتریق انوکساپارین سدیم رد بیماران مبتال هب سندرم حاد رعوق کرورن، فصلناهم علمی ژپ .4
 اول، شماره دو

کاانت آمبوالنس و شرایط رافهی ازعام، مجله  .5  1394طب اورژانس اریان، دوره دو شماره چهار پاییز میزان رضایت رپسنل اورژانس  شیپ بیمارستانی از ام
 155-160صفحات 

    94، خرداد     و تیر 2شماره  8ربرسی بازخورد شفاهی رب ایپمد اهی یادگیری دانشجویان رپستاری،دومااههن علمی ژپوهشی راهبرد اهی آموزشی رد علوم زپشکی، دوره  .6

-186،  1394،  3،  شماره 17ی رب آگاهی و نگرش سربازان وظیفه رد مورد بیماری مننژیت. مجله طب نظامی . دوره ربرسی ارث آموزش چهره هب چهره و ربوشور آموزش  .7
181 

آموزش و اخالق و رپستاری، چاپ مقاهل با عنوان: اتثیر رفع موانع اقبل اصالح رد آموزش اهی بالینی رب عملکرد دانشجویان کاراموز بخش اهی مراقبت اهی وژیه، مجله  .8
 1395،  3شماره  4دوره 

 مجله اریانی آموزش رد علوم زپشکی انهم هب سردبیر با عنوان : آیا می توان از آزمون پازل یکپارهچ ساختارمند رد سنجش استدالل بالینی دانشجویان رپسالری استفاده کرد؟   .9

رد سنجش استدالل بالینی دانشجویان رپسالری استفاده کرد؟   مجله اریانی آموزش ( Key featureانهم هب سردبیر با عنوان : آیا می توان از آزمون  سواالت  کلیدی ) .10
 1397رد علوم زپشکی ، اتبستان 

شتیمداهی اخت ردا موارد ربوز کسورات اه و گلوگاه شناسایی»نقد مقاهل:انهم هب سردبیر با عنوان  .11 مدرییت اطالعات  «آرذبایجان شرقی ردمانی استان-صاصی مراکز بهدا
 1396سالمت/ دوره چهارم/شماره دوم . خرداد و تیر 

 

12. The Effect of Education on Function and Communication Skills of Nurse with Intubated 

Patient in Intensive Care Unit. journal of Nursing and midwifery sciences:in press . 

13. Application of chaos theory in the patient's safety. journal of Nursing and midwifery 

sciences:in press. 

http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/3214/3587
http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/3214/3587
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 :و ربگزاری کارگاه اه سخنرانی ج(

  11/02/96 مورهخ:  علوم زپشکی گلستان،  دادکشنه رپستاری و مامایی  دااگشنه" زبرگساالن"احیای  ربگزاری کارگاه

  05/8/96مورهخ دادکشنه رپستاری و مامایی  دااگشنه علوم زپشکی گلستان، "  گرارش نویسی " ربگزاری کارگاه

وم جامعه زپشکی رد اترخی  "(CPRریوی ) –احیای قلبی "اریاد سخنرانی رد ربانهم   ه علوم زپشکی مشهددااگشن 27/10/1391کنفرانس علمی یک روزه آموزش مدا

وم جامعه زپشکی رد اترخی  "باز -اختالالت اسید "اریاد سخنرانی رد ربانهم   دااگشنه علوم زپشکی مشهد.  13/07/1390کنفرانس علمی یک روزه آموزش مدا

وم جامعه زپشکی رد اترخی "باز -اختالالت اسید "اریاد سخنرانی رد ربانهم   دااگشنه علوم زپشکی مشهد.  04/08/1390 کنفرانس علمی یک روزه آموزش مدا

وم جامعه زپشکی رد اترخی  "باز -اسید اختالالت "اریاد سخنرانی رد ربانهم   دااگشنه علوم زپشکی مشهد .16/06/1390کنفرانس علمی یک روزه آموزش مدا

  05/04/90ساعت، دااگشنه علوم زپشکی مشهد،  8مدرس رد ربگزاری "کارگاه کمک اهی اولیه " بمدت 

 :و دوره اهی بازآموزی  کارگاه اهح(

  96-97نیمسال اول ،  گلستاندااگشنه علوم زپشکی دادکشنه رپستاری و مامایی ، ساعت،  35" بمدت روش تحقیق پیشرفتهشرکت رد کارگاه "

لیل داده اهی کیفی تح شرکت رد کارگاه "
MAXQDA10 96-97نیمسال اول ،  گلستانه علوم زپشکی دااگشندادکشنه رپستاری و مامایی ، ساعت،   16" بمدت  

  96-97نیمسال اول ،  گلستاندااگشنه علوم زپشکی دادکشنه رپستاری و مامایی ، ساعت، 8" بمدت جستجوی پیشرفتهشرکت رد کارگاه "



                                                                                                                                                                               

 رپستاری دااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                                                                                                                                                                                                                                         

6 

 

  1390دااگشنه علوم زپشکی مشهد ، آرذ ماه  ساعت، واحد استعداد اهی ردخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی 8شرکت رد کارگاه "مقاهل نویسی" بمدت 

  1390ساعت، واحد استعداد اهی ردخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی دااگشنه علوم زپشکی مشهد ، آرذ ماه  4شرکت رد کارگاه "آموزش مجازی" بمدت 

 23/2/1391قدس،ساعت، بیمارستان جنرال مهرگان مشهد م  2بمدت  "CPR"آموزش شرکت رد دوره بازآموزی 

 16/11/1391ساعت، بیمارستان جنرال مهرگان مشهد مقدس، 2" بمدت نحوه ربخورد با بیماران رتومایی"موزی شرکت رد دوره بازآ

 20/12/1391ساعت، بیمارستان جنرال مهرگان مشهد مقدس، 2شرکت رد دوره بازآموزی"آنفوالزنا، راه اهی پیشگیری و ردمان" بمدت 

 ره اه:کنگ و  همایش شرکت رد خ(

 9/2/1390ششمین کنگره نیب المللی مراقبت اهی وژیه زپشکی ، انجمن انستزیولوژی و مراقبت اهی وژیه اریان، تهران،  

گاه رویان، تهران کامل و سلول اهی بنیادی، ژپوهش   1390، دومین همایش اتبستانی نیب المللی بیولوژی ت

 :افتخاراتد(

 گلستان دااگشنه علوم زپشکی ه علوم زپشکی گلستان، دادکشنه رپستاری و مامایی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دااگشن

 گلستان  دااگشنه علوم زپشکی عضو کمیته علمی رپستاری  دادکشنه رپستاری و مامایی

 1388مرداد اصفهان،، علوم زپشکی رد حیطه بالینی دانشجویان اولین المپیاد علمیمرحله کشوری جهت شرکت رد  علوم زپشکی خراسان شمالی از دااگشنه  عضو گروه ازعامی



                                                                                                                                                                               

 رپستاری دااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                                                                                                                                                                                                                                         

7 

 

، دااگشنه  دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم زپشکی رد حیطه بالینی با موضوع اورژانس و رتوماجهت شرکت رد مرحله کشوری از دااگشنه علوم زپشکی خراسان شمالی عضو گروه ازعامی 

 1389علوم زپشکی شیراز، مرداد 

 1389رشته رپستاری رب اساس آئین انهم داخلی دااگشنه علوم زپشکی خراسان شمالی، ردخشان رد مقطع کارشناسیدانشجوی استعداد 

 1389-1390رشته رپستاری مراقبت اهی وژیه،رب اساس آئین انهم داخلی دااگشنه علوم زپشکی مشهد، رد مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی استعداد ردخشان

 :اتلیف کتابذ(

  1395ت اندیشه ماندگار. چاپ اول ااشتنرا دااگشنه علوم زپشکی خراسان شمالی ، مراقبت اهی  رپستاری" ،  شاعی نورولوژی و ا عنوان "بیماری اهی اتلیف کتاب ب

 :اهپوسترر(

ن دچار سندرم حاد رعوق کرورن"، چهارمین جشنواره هئ مقاهل بصورت پوستر با عنوان "ربرسی ارث استعمال کرم امال رب شدت ردد انشی از زتریق انوکساپارین سدیم رد بیمارا ا ار 

 1391ژپوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دااگشنه علوم زپشکی مشهد. 

تار، ماما و ین سمینار سراسری رپس هئ مقاهل بصورت پوستر با عنوان "رابطه نیب طرح واره اهی انسازگار اولیه و سبک دلبستگی رد زانن دارای واژینیسموس و زانن سالم"، ششم ا ار 

 1392ژپوهش، دااگشنه علوم زپشکی گلستان. 

 1393ی خراسان شمالی، اردتشهبی ماه اراهئ پوستر الکترونیک با عنوان "آموزش بالینی و چالش اهی موجود" اولین همایش کشوری یاددهی و یادگیری رد حوزه و دااگشنه علوم زپشک 
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 سوابق بالینی:ز(

 30/9/92لغایت  10/6/90ماه، 26بخش اورژانس بیمارستان مهرگان شهر مشهد مقدسبمدت  کار بالینی با عنوان رپستار رد

 15/5/90لغایت  10/8/89دااگشنه علوم زپشکی مشهد،  .)ع( ردمانی امام رضا ،ورژانس داخلی مرکز آموزشی، ژپوهشیانشجویی با عنوان رپستار رد بخش اکار د

 30/9/92الی   10/6/90، مقدس شهر مشهدمسئول شیفت بخش اورژانس بیمارستان مهرگان 
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