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 حرفه ای  سوابق

 

  3۴تير لغايت  31آذر ماه 

 بخش جراحی عمومی 

CCU 

ICUجراحی 

 پيوند کليه

ICU قلب باز 

ICU سوختگی 

 اورژانس داخلی

 

پرستار دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد و دانشگاه 

 پزشکی ايرانعلوم 

 
 

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی در دروس بهداشت روان، پرستاری بیماریهای روان، اصول و مهارتهای پرستاری، بهداشت روان در اتاق 
 عمل و..

 و گزارش نویسی در پرستاری در بیمارستانهای علوم پزشکی سبزوار CPRتدریس در کارگاه 

  

 :سابقه آموزشی

 
 41نيمسال دوم همكاري با دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 
 49نيمسال دوم همكاري با دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 39-39نيمسال اول   سبزوارهمكاري با دانشگاه آزاد اسالمي 
 39-38کده پرستاری اسفراين نيمسال دوم همكاري با دانش

 49 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری سبزوار از تاریخ تیرماه
 42مدیر گروه روتنپرستاری، سالمندی و مدیریت  از آبان ماه 

 
 

 تجربیات
 آشنایی با مهارتهای سیستم عامل 

 آشنایی با مهارتهای

 ENDNOTE, Statistical analysis software (SPSS) 

 Microsoft office (Word, Power point, Excel) 

 Camtasia 

 hypnosis 
 

 


