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 جراحي
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 ( سوابق آموزشيپ

 سابقه ارائه آموزش تئوري

 تاريخ رشته عنوان درس نوع درس نوع فعالیت موسسه محل تدريس

دانشگاه علوم پزشکي 

 زوارسب

-گردش خون)پرستاري بزرگساالن تئوري آموزش

 (6سالمندان 

 تاکنون 29ازسال  پرستاريکارشناسي 

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

خون واعصاب)پرستاري  تئوري آموزش

 (4سالمندان -بزرگساالن

 تاکنون 29ازسال  کارشناسي پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

بیماري هاي داخلي فیزيوپاتولوژي و تئوري آموزش

3  

 94ازسال  مامايي کارشناسي

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

پرستاري ازاختالالت وبیماري هاي  تئوري آموزش

 مزمن داخلي وجراحي

کارشناسي ارشد 

 پرستاري

 94ازسال  

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  آماروروش تحقیق پیشرفته تئوري آموزش

 پرستاري

 95ازسال 

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  پايش وضعیت سالمت بزرگساالن تئوري آموزش

 پرستاري

 94ازسال 

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  سمینار مسائل پرستاري تئوري آموزش

 پرستاري

3494 
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 سابقه ارائه آموزش بالیني

نوع  موسسه محل تدريس

 فعالیت

 تاريخ رشته درسعنوان  نوع درس

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 3429ازسال پرستاري 4و6داخلي و جراحي  بالیني آموزش

  93تا11و13تا

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

بالیني در  آموزش

 عرصه

 93تا  11ازسال  پرستاري داخلي و جراحي

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 کارشناسي ارشد داخلي و جراحي بالیني آموزش

 پرستاري

 93تا 11از

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 93تا 11از پرستاري اصول و فنون پرستاري بالیني آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 93تا 11از مامايي بررسي وضعیت سالمت بالیني آموزش

 

 

 

 ( سوابق اجراييت

لغايت  13ازسال معاون آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي ودانشجويي دانشکده علوم پزشکي سبزوار .3

12 

 95تا  99مديرگروه پرستاري ازسال – .6

 93تا 95مديرگروه فوريت هاي پزشکي ازسال .4

 92شهريورتا  96رياست دانشکده پرستاري ومامايي ازسال  .3

  

 ت( عضويت در انجمن هاي علمي و اجرايي
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 مصوب  طرح هاي تحقیقاتي (ث

 

  اورژانس سبزوار به ورود دربدو يمغز ضربه ازبیماران پرستاري مراقبتهاي کیفیت بررسي-

  بررسي عوامل خطرسکته مغزي دربیماران بخش اورژانس سبزوار-

  بررسي سبک زندگي درساکنین شهرسبزوار-

بررسي آگاهي ازبرنامه خودمراقبتي دربیماران مبتالبه بیماريهاي عروق کرونربستري دربخش قلب بیمارستان -

 واسعي 

 ل مرتبط باآن درزنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتي درماني سبزواربررسي شیوع همسرآزاري وعوام-

 بررسي رتبه بندي رويدادهاي استرس زا درساکنین سبزوار-

 

 

 

 

 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 

 سال  عنوان همايش فعالیت عنوان

هاي پرستاري سمینارسراسري فوريت سخنراني تصادف وسیله نقلیه مهمترين عامل آسیب مغزي

 ومامايي

 

 14خرداد

عدم تناسب آموزش دانشجويان پرستاري بانیازهاي 

 واقعي جامعه

 

 

همايش بررسي مسائل ومشکالت  -همدان پوستر

 آموزش بالیني

 13 مهرماه 1-6

سومین کنگره تأمین اجتماعي -تهران پوستر پزشکي جامعه نگروبهداشت ودرمان کشور

توسعه باعنوان انسان سالم وماهرمحور

 است

 13آبان 

 13آبان  همايش توسعه بهداشت مدارس -اصفهان سخنراني آموزش عالئم هشداردهنده درصدمات جمجمه اي
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نقش مهم پرستاردرضربه هاي مغزي ناشي ازحوادث 

 ICUدربخش

 

همايش سراسري پرستاري ومامايي -تهران سخنراني

 دربیماريهاي اعصاب

 

 19اسفند

نخستین کنگره ضايعات نخاعي  -تهران پوستر  تصادفات وصدمات نخاعي 

 ايران

 98اسفند

دومین کنگره ضايعات نخاعي  -تهران سخنراني اهمیت توانبخشي دربیماران مبتالبه سکته مغزي

 ايران

 96اسفند

 91آذر هفدهمین اجالس سراسري نمازونیايش پوستر رابطه نمازومسائل معنوي باسیستم قلبي وعروقي

همايش منطقه اي تازه هاي  –ورامین  پوستر وعروقي بیماران سکته مغزي بررسي وضعیت قلبي

 دانشگاه آذاداسالمي پرستاري مامايي

 91آذر

بررسي شیوع انواع همسرآزاري وعوامل مرتبط باآن 

 درزنان متاهل شهرسبزوار    

 

 91دي  کنگره ملي سالمت خانواده -تهران پوستر

سمینارسراسري سالمندي  -اصفهان پوستر         سکته مغزي بامحوريت قلب درسالمندان

 وپزشکي سالمندان

 91اسفند

اولین کنگره بین المللي پزشکي  -تهران پوستر خشونت خانگي وعوامل مرتبط باآن

 قانوني ايران

 99خرداد

پنجمین کنگره سراسري طب  -تهران پوستر علل حوادث راکبین موتورسیکلت 

  اورژانس

 99آذر

قلب وعروق باتغذيه صحیح وکم رابطه سالمت 

 خوري باتاکیدبرآيات وروايات                

همايش کشوري قرآن  -سبزوار پوستر

 منشورسالمت

 98آبان 

بررسي نگرش دبیران مقطع راهنمايي دخترانه 

 درارتباط باهمسرآزاري وطالق درشهرسبزوار

اولین کنگره بین المللي نقش زن   -تهران پوستر

  اده وجامعهدرسالمت خانو

 93ارديبهشت 

تاثیرتجسم هدايت شده برفشارخون دربیماران تحت 

                                                                      آنژيوگرافي

سیزدهمین همايش سالمتي  -شاهرود سخنراني

  وتندرستي

 96آذر

بررسي میزان آگاهي وعملکردپرستاران درارتباط 

 CPRبا

 96آذر هشتمین همايش طب اورژانس -تهران ترپوس
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 Effect of reflexology on 
physiologic parameters of patients 

after surgery 

ن کنگره بین المللي طب مکمل اولی-مشهد سخنراني

 وجايگزين

 93مهر

ارزيابي يک برنامه آموزشي براي خانواده بیماران مبتال 

 به نارسايي قلبي

دومین همايش کشوري توسعه -مشهد سخنراني

 مشارکت دانشجو

 93خرداد

 بررسي تأثیر تحريک الکتريکي عصب از طريق پوست

(TENS)  بر شدت درد حین تعويض پانسمان

 سوختگي

 93مرداد  همايش مديريت درد-ناصفها سخنراني

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

سال  اسرارسبزوار مجله اورژانس به ورود دربدو مغزي ضربه ازبیماران پرستاري مراقبتهاي کیفیت بررسي-

 3/3413دوم شماره

 12 بهار 3 شماره 3 سال بررسي عوامل خطرسکته مغزي دربیماران بخش اورژانس سبزوار-

  -مجله اسرارسال ششم تعیین میزان کماي گالسکووارتباط آن باگازومتري خون شرياني ومحل هماتوم-

 3419 شماره سوم

 95 پايیز 4 شماره 34 دوره زندگي درساکنین شهرسبزوار بررسي سبک-

بررسي آگاهي ازبرنامه خودمراقبتي دربیماران مبتالبه بیماريهاي عروق کرونربستري دربخش قلب بیمارستان -

 91 بیهق پايیزوزمستان 92 واسعي سبزواردرسال

 کننده به مراکزبهداشتي درماني سبزواردرسال شیوع همسرآزاري وعوامل مرتبط باآن درزنان مراجعه-

 99 بهار 3 شماره 31 سبزواردوره92

 رتبه بندي رويدادهاي استرس زا درساکنین سبزوار-

    96 اسرارسبزوار سال مجله بررسي تاثیرآرام سازي براضطراب بیماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر-

    96 درسال اسرارسبزوار ندکتومي مجلهبررسي ماساژبازتابي برکنترل درد پس ازعمل آپا-

 

تابستان – 4شماره  63دوره  اسرارسبزوار مجله مقايسه اثرتسکیني ديکلوفناک ومورفین بر دردبیماران آپاندکتومي-

93 سال94  

ب مجله دانشگاه علوم قل نارسايي به مبتال بیماران زندگي برکیفیت آموزش مبتني برنیازهاي خودمراقبتي تاثیر -

93 ي بابل سالپزشک  
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 مجله مغزي هسکت به مبتال بیماران مراقبین زندگي کیفیت بر بیمار از مراقبت ارزيابي اثربخشي آموزش -

93اسرارسبزوارسال   

92مجله دانشگاه علوم پزشکي زنجان سال  ICU  بستري غزيم سکته يبوست بیماران بر پروبیوتیک مکمل تاثیر -

  دربخش 

95لبرز سالمجله دانشگاه علوم پزشکي ا بستري مغزي سکته نفخ بیماران بر پروبیوتیک مکمل تاثیر --  

- The study of the effect of guided imagery on pain, anxiety and some 

other hemodynamic factors in patients undergoing coronary 

 مجله ي شدهک کارآزمايي بالیني تصادفمقايسه اثرپرومتازين ومورفین بر دردبیماران بعداز آپاندکتومي ي-  

93اسرارسبزوارسال   

 3/شماره  46وره د اسرارسبزوار مجله مقايسه اثر تسکیني پرومتازين و ديکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومي -

95/فروردين و ارديبهشت ماه   

درمان  ران تحتبررسي تاثیرآرام سازي عضالني پیشرونده عضالني برشدت سندروم پاهاي بیقراربیما-

95باهموديالیز.مجله دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران )حیات ( سال   

ژه بیمارستان ارزيابي وضعیت ماکرو ومیکرونوترينت هاي دريافتي دربیماران بستري شده دربخش مراقبت وي-

  92 اسرارسبزوارسال مجلهشهیدبهشتي 

 

-Evaluation of the Effect of Reflexology on Pain Control and Analgesic 

Consumption After Appendectomy 
- The study of the effect of guided imagery on pain, anxiety and some other 

hemodynamic factors in patients undergoing coronary angiography. 

- The Analysis of Sleep Quality and Its Related Factors in Patients Hospitalized in 

CCU Department 

 

 اتترجمه و تألیفخ( 

 هاي رواني و اجتماعي در بحرانحمايتتالیف کتاب - 
 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 زمان  عنوان کارگاه موسسه برگزار کننده محل برگزاري

 94دي ماه  تعامل بادانشجو دانش افزايي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 
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 94آذرسال  مديريت استرس معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 93خردادماه سال  اخالق درپژوهش معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 93خردادماه سال  جستجوي مقاالت معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 94آذرسال  مديريت استرس معاونت آموزشي سبزوار  دانشگاه علوم پزشکي

 93مهرماه سال  اولويت هاي پژوهشي معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 93اسفندماه  اثرات ماهواره معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 93اسفندماه  ارتباط خانوادگي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 95ارديبهشت ماه  مديريت نوين معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 95خردادماه سال  ارزشیابي دانشجوروش هاي  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 95تیرماه  ضیافت انديشه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 95آبان ماه سال  اولويت هاي پژوهشي تحقیقاتمعاونت  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 95اذرماه سال  روش مقاله نويسي معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

 

 

 

 

 ذ (راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي

  دفاع شده:

ت شده بر تأثیر تجسم هدايبررسي "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان  -3

 محبوبه محبيدانشجو:   " میزان اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحي شکم

تاثیر تجسم هدايت شده بر درد، بررسي  "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان  -6

 سمیرا فوجي دانشجو:  "اضطراب و برخي از فاکتورهاي همودينامیک در بیماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر
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بررسي تاثیر ماساژ بازتابي بر کنترل  "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان -4

 سارا باغانيدانشجو:   " درد،بیماران آپاندکتومي بستري در بیمارستان امام رضا )ع( شهر مشهد

در کنترل درد حین  TENSررسي تأثیر ب "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان  -3

 دانشجو: محمد سیاوشي  " تعويض پانسمان بیماران بستري در بخش سوختگي بیمارستان واسعي سبزوار

تأثیّر آموزش مبتني بر نیازهاي خود بررسي  "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان -5

 دانشجو: منصوره فتحاني  " ال به نارسايي قلبمراقبتي بر کیفیّت زندگي بیماران مبت

بررسي تاثیرمکمل پروبیوتیک بر برخي  "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان  -2

 دانشجو: سارا جهانگیري  " بیمارستان قائم مشهدICUمشکالت گوارشي بیماران سکته مغزي بستري در بخش 

 بر اضطراببازتابي کف پا ماساژ  یرتاثبررسي  "مه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان استاد راهنماي پايان نا -1

 دانشجو: سولماز بشیريان  "تحت درمان با هموديالیزبیمارستان امام علي )ع(بجنورد  یمارانب

 تاثیر اجراي برنامه طراحي شدهبررسي  "پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان  مشاوراستاد  -9

ترخیص برکنترل متابولیک وخودکارآمدي بیماران مبتالبه ديابت نوع دو بستري دربخش داخلي بیمارستان 

 دانشجوي دانشگاه تربیت مدرس: عالمه ده نبي "واسعي شهرسبزوار

کیفیت بر   مراقبت از بیمار آموزش بررسي تاثیر "استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري با عنوان -9

دانشجو:  "سبزوار  واسعي  بیمارستان بخش اعصاب  بستري در  مبتال به سکته مغزي گي مراقبین بیماران زند
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