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 ی و حرفه ای: لموقعیت های شغ

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

 سال تدریس عنوان درس نوع درس تعداد واحد مقطع تحصیلی محل تدریس ردیف

دانشگاه علوم پزشکی  1

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 پرستاری

 4واحد در  5/1

 گروه

 ( 3داخلی و جراحی) کارآموزی

 ( CCU)در بخش 

1385 

دانشگاه علوم پزشکی  2

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 پرستاری

 1385 فوریت ها در عرصه  کارآموزی گروه 4واحد در  2

دانشگاه علوم پزشکی  3

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 پرستاری

 بررسی وضعیت سالمت کارآموزی گروه 4واحد در  1

 

1386 

دانشگاه علوم پزشکی  4

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 پرستاری

 (2و جراحی) داخلی کارآموزی گروه 4واحد در  1

 )در بخش جراحی زنان(

1386 

دانشگاه علوم پزشکی  5

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 هوشبری

 1393 - 1388 کارآموزی پرستاری کارآموزی واحد 2

دانشگاه علوم پزشکی  6

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

 1394 - 1388 مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی نظری واحد 2

 دانشگاه علوم پزشکی 7

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

 1394 - 1388 آشنایی با بیماری های داخلی نظری واحد 2

دانشگاه علوم پزشکی  8

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

کارآموزی مهارت های پرستاری در  کارآموزی واحد 2

 بخش داخلی و جراحی

1388 - 1393 

دانشگاه علوم پزشکی  9

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 هوشبری

 واحد 2

 5/0نظری و  5/1)

 گروه( 2عملی در 

نظری و 

 عملی

 1393 - 1389 فوریت های پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  10

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 هوشبری

 1394 - 1388 آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی نظری واحد  3

دانشگاه علوم پزشکی  11

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 هوشبری

 واحد 2

 5/0نظری و  5/1)

 گروه( 2عملی در 

نظری و 

 عملی

 1394 - 1388 نشانه شناسی و معاینات بالینی

دانشگاه علوم پزشکی  12

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد  کارآموزی واحد 2

 اسکراب و سیار

1389 - 1390 

دانشگاه علوم پزشکی  13

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

 1394 - 1389 کارآموزی روش های احیاء قلبی ریوی کارآموزی گروه 2واحد در  1

دانشگاه علوم پزشکی  14

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

 1390 - 1389 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس کارآموزی گروه 2واحد در  1

دانشگاه علوم پزشکی  15

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

 1390 - 1389 کارآموزی رفتار در اتاق عمل کارآموزی گروه 2واحد در  1
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دانشگاه علوم پزشکی  16

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 اتاق عمل

 C.S.R 1389 - 1390کارآموزی  کارآموزی گروه 2واحد در  1

دانشگاه علوم پزشکی  17

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 علوم آزمایشگاهی

 1392 بیماری های داخلیآشنایی با  نظری واحد 2

دانشگاه علوم پزشکی  18

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 رادیولوژی

 1394 - 1392 بیماری شناسی  نظری واحد 2

دانشگاه علوم پزشکی  19

 بابل

کارشناسی پیوسته 

 هوشبری

 واحد 2

 5/0نظری و  5/1)

 گروه( 2عملی در 

نظری و 

 عملی

 1393 اصول کمک های اولیه

 

 

 

 : تصویب شده تحقیقاتی( طرح های ب

 توضیحات سال محل انجام عنوان ردیف

اضطراب با ید بالینیاترفتارهای آموزشی اس ی بررسی ارتباط بین نحوه 1

 دانشجویان از دیدگاه دانشجویان پرستاری

 مجری  –تکمیل شده  1385 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

 مجری  –تکمیل شده  1389 دانشگاه علوم پزشکی بابل بالینی بررسی موانع بروز رسانی دانش از دیدگاه پرستاران 2

 

 مجری  –تکمیل شده  1389 دانشگاه علوم پزشکی بابل درد پس از سزارین بر روی بررسی تأثیر ماساژ دست و پا 3

 

بررسی ارتباط بین ادراک دانشجویان از رفتارهای آموزشی بر انگیزنده  4

 انشجویان پرستاریاساتید بالینی با اضطراب آشکار د

 مجری  –تکمیل شده  1390 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

تبیین عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در کالس از نظر دانشجویان و  5

 اساتید گروه پرستاری 

 مجری –تکمیل شده  1390 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مهارت های مقایسه تأثیر آموزش انفرادی و گروهی بر دانش، نگرش و  6

ی یخود مراقبتی بیماران دچار زخم پای دیابتی در بیمارستان شهید یح

 نژاد بابل

 مجری  –در حال اجرا  1392 دانشگاه علوم پزشکی بابل

فراوانی حساسیت به التکس و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان پرستاری و  7

 دانشگاه علوم پزشکی بابل همامایی بیمارستانهای تابع

 مجری  –در حال اجرا  1391 علوم پزشکی بابل دانشگاه

 

پوفول، وگذاری تراشه بدون شل کننده عضالنی با ترکیب پر همقایسه لول 8

 مپریدین و دوزهای متفاوت رمی فنتانیل 

 همکار –تکمیل شده  1388 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

از  مقایسه طول بی درد، تغییرات همودینامیک و تهوع و استفراغ بعد 9

 عمل بوپرونورفین زیر ربانی و مورفین وریدی

 همکار –تکمیل شده  1388 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

بررسی مقایسه ای تأثیر تغذیه روده ای متناوب و مداوم بر میزان  10

 پنومونی و فاکتورهای وابسته به آن در بیماران متصل به ونتیالتور

 همکار –تکمیل شده  1390 دانشگاه علوم پزشکی تهران
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ساب گلوتیک بر روی میزان  ترشحاتبررسی مقایسه تأثیر ساکشن  11

 پنومونی وابسته به ونتیالتور

 همکار –تکمیل شده  1390 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سطح آگاهی و توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در استفاده  12

 از سیستم جامع مدیریت آموزشی

 مجری -تکمیل شده 1393 دانشگاه علوم پزشکی بابل

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل بر  13

 انگیزشی هرزبرگ-اساس نظریه بهداشتی

 مجری -تکمیل شده 1393 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مقایسه اثر بیدردی لیدوکائین با کتوروالک و لیدوکائین تنها در بی  14

 حسی وریدی منطقه ای

 همکار –در حال اجرا  1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

تاثیر ان استیل سیستئین بر درد پس از عمل جراحی کله سیستکتومی  15

 الپاراسکوپیک

 همکار –در حال اجرا  1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

های فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان  16

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مجری -تکمیل شده 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

 ( مقاالت چاپ شده:ج

 مجله چاپ شده سال عنوان ردیف

 فصلنامه آموزش پزشکی گیالن 1383 ت فولیو در ارزیابی یادگیری و شایستگی وراستفاده از پ 1

خصوص ارتباط بین رفتارهای آموزشی بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در  2

 اساتید بالینی با اضطراب دانشجویان پرستاری

 فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی استان گیالن 1386

ای مختلف میدازوالم وریدی در ایجاد فراموشی و آرام بخشی در هتأثیر دوز 3

 ت بیهوشی عمومیتحبیماران 

انستزیولوژی و مراقبت مجله علمی پژوهشی انجمن  1390

 های ویژه ایران

 بیهوشی و درد فصلنامه علمی پژوهشی 1391 سزارین عمل جراحی ازبعد بررسی تأثیر ماساژ دست و پا  بر روی درد  4

موانع به روز رسانی دانش و بکارگیری نتایج تحقیقات در عملکرد بالینی  5

 پرستاران

 گیالن دانشگاه علوم پزشکی فصلنامه آموزش پزشکی 1391

 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1391 بررسی موانع بکارگیری نتایج تحقیقات در بین پرستاران بالینی 6

تأثیر ساکشن ترشحات ساب گلوتیک بر میزان پنومونی وابسته به ونتیالتور در  7

 بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابلمجله علمی  1391

مقایسه دو روش تراکئوستومی جراحی و پرکوتانئوس در بیماران بخش مراقبت  8

 های ویژه 

دانشگاه علوم پزشکی  رازی مجله علمی پژوهشی 1391

 تهران

مقایسه تأثیر تغذیه ی روده ای مداوم و متناوب بر میزان پنومونی وابسته به  9

 ه ژن بستری در بخش مراقبت های ویونتیالتور در بیمارا

 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد  1390

دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم دیدگاه دانشجویان پرستاری  10

رفتارهای آموزشی اساتید بالینی  نحوه ی در خصوص ارتباط بینپزشکی گیالن 

 با اضطراب دانشجویان پرستاری

شهید هشی دانشگاه علوم پزشکی علمی پژو مجله 1386

صدوقی یزد، خالصه مقاالت نهمین همایش کشوری 

 آموزش پزشکی 

شاغل  پرستاران عملکرد بالینی از دیدگاهموانع بکارگیری نتایج تحقیقات در  11

 در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

خالصه مقاالت سیزدهمین همایش کشوری آموزش  1391

 علوم پزشکی 



 

5 
 

خالصه مقاالت هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های  1392 سزارین عمل جراحی ازبعد تأثیر ماساژ دست و پا  بر روی درد  12

 تبریزدانشگاه علوم پزشکی  ویژه پزشکی،

یماران بخش مراقبت مقایسه دو روش تراکئوستومی جراحی و پرکوتانئوس در ب 13

 های ویژه

خالصه مقاالت هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های  1392

 تبریزدانشگاه علوم پزشکی  ویژه پزشکی،

مقایسه تأثیر تغذیه ی روده ای مداوم و متناوب بر میزان پنومونی وابسته به  14

 هژونتیالتور در بیماران بستری در بخش مراقبت های وی

الت هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های خالصه مقا 1392

 تبریزدانشگاه علوم پزشکی  ویژه پزشکی،

سطح آگاهی و توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در استفاده از  15

 سیستم جامع مدیریت آموزشی

خالصه مقاالت اولین همایش دستاوردهای پژوهش در  1394

 بابلدانشگاه علوم پزشکی  حوزه اداری مالی ،

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس  16

 انگیزشی هرزبرگ-نظریه بهداشتی

خالصه مقاالت اولین همایش منطقه ای و دومین  1394

همایش دانشگاهی پژوهش در حوزه های اداری مالی 

 بابلدانشگاه علوم پزشکی  نظام سالمت،

سودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان های وابسته به فر 17

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

خالصه مقاالت اولین همایش منطقه ای و دومین  1394

همایش دانشگاهی پژوهش در حوزه های اداری مالی 

 بابلدانشگاه علوم پزشکی  نظام سالمت،

 

 

خالصه مقاالت اولین همایش منطقه ای و دومین  1394 انسانی در خطاهای پزشکیخطای انسانی، علل و مدیریت منابع  18

همایش دانشگاهی پژوهش در حوزه های اداری مالی 

 بابلدانشگاه علوم پزشکی  نظام سالمت،

بازسازی سیستم خنک کننده مرکزی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم  19

 پزشکی بابل گامی در جهت اقتصاد مقاومتی

خالصه مقاالت اولین همایش کشوری پژوهش در  1395

حوزه توسعه سازمان و مدیریت منابع در نظام 

 سالمت،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

20 The Relationship Between the Location of the Nasogastric 
Tube and Ventilator – Ass0ciated Pneumonia in patients 

Hospitalized in the Intensive Care Unit 

2017 

 

Anesthesiology and Critical Care   

 2017 

Summer;3(3):359-362 

 

 ( شرکت در همایش ها و ارائه مقاله : د

 محل سال عنوان ردیف

 نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی )روش های نوین در اموزش پزشکی( 1

 ارائه مقاله به صورت پوستر

و خدمات دانشگاه علوم پزشکی  1386

 بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1390 سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی 2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1390 اولین همایش ملی شفای پایدار ) قرآن پژوهی و طب ( 3

 مازندراندانشگاه علوم پزشکی  1390 پنجمین جشنواره شهید مطهری 4

 سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 5

 ارائه مقاله به صورت پوستر

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1391

 هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه پزشکی 6

 مقاله به صورت چاپ در کتابچه 3ارائه 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1392
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 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392 جشنواره اقتصاد مقاومتی 7

 اولین همایش دستاورد های پژوهشی در حوزه اداری مالی  8

 ارائه مقاله به صورت چاپ در کتابچه

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393

اولین همایش منطقه ای و دومین همایش دانشگاهی پژوهش در حوزه های اداری مالی نظام  9

 سالمت

 مقاله به صورت چاپ در کتابچه 2و  مقاله به صورت سخنرانی1ارائه 

 بابلدانشگاه علوم پزشکی  1394

 اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مدیریت منابع در نظام سالمت 10

 ارائه مقاله به صورت پوستر

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1395

 

 آموزشی های و دورهها ( گواهینامه ه

 محل سال عنوان ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی بابل EBSCO  1389کارگاه آموزشی  1

 دانشگاه علوم پزشکی بابل SPSS  1389آشنایی با نرم افزار  2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1390 کارگاه آموزشی احکام و اخالق پزشکی 3

 دانشگاه علوم پزشکی بابل End note 1390کارگاه  4

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1390 کارگاه احکام و اخالق پزشکی 5

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1390 کارگاه طراحی سواالت امتحانی 6

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1391 کارگاه آموزشی مهارت های زندگی )قاطعیت و ارتباط(  7

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 1392 دوره آموزشی آتش نشانی 8

 شهید بهشتیبیمارستان  CPR  1392دوره آموزشی  9

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392 کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی 10

و  OSCEکارگاه مقدماتی ارزشیابی مهارتهای بالینی )آزمون های بالینی ساختارمند عینی  11

 ( Clinical Reasoningاستدالل بالینی 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  1392

EDC  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392 دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت  12

 بیمارستان آیت ا...روحانی 1392 دوره آموزشی پرستاری در بیماران داخلی 13

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393 کارگاه در جستجوی زیبایی های آفرینش 14

 پزشکی بابلدانشگاه علوم  1393 کارگاه آموزشی طرح درس و طرح دوره  15

 بیمارستان شهید بهشتی 1393 دوره آموزشی سالمت شغلی 16

 بیمارستان شهید بهشتی 1393 دوره آموزشی ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت 17

 بیمارستان شهید بهشتی 1393 دوره آموزشی دردهای قلبی و روش های تسکین درد در بیماران ترومبولیتیک 18

 بیمارستان شهید بهشتی 1393 الکتروکاردیوگرامدوره آموزشی تفسیر  19

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393 کارگاه طراحی، اجرا و نگارش فرایندهای آموزشی 20

،  Science direct  ،Scopusکارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطالعاتی  21

ProQuest  وWiley Online Library 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393 کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی 22

 مجتمع فنی رایان صنعت مازندران 1393 دوره آموزشی بهبود مدیریت 23
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 برنامه های کار و تخصیص مشاغل""

 دوره آموزشی بهبود مدیریت 24

 نقش سرپرستان در سازمان ها""

 مجتمع فنی رایان صنعت مازندران 1393

 آموزشی بهبود مدیریت دوره 25

 مبانی مدیریت دانش""

 مجتمع فنی رایان صنعت مازندران 1393

 مجتمع فنی رایان صنعت مازندران 1393 راه های پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی 26

 علوم پزشکی بابلدانشگاه  1394 کارگاه آموزشی دستاوردهای پژوهش در حوزه اداری مالی)چکیده نویسی( 27

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1394 کارگاه آموزشی نگارش برنامه عملیاتی سازمان 28

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1394 کنفرانس علمی یک روزه اخالق و رفتار حرفه ای 29

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 1395 دوره آموزشی هموویژالنس 30

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1395 سالمتتحول و نوآوری در آموزش عالی  31

 بیمارستان آیت ا... روحانی 1395 مدیریت بحران 32

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 1395 کد گذاری علل مرگ و میر 33

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1395 زخم بستر 34

 بیمارستان آیت ا... روحانی 1395 مهارت های رفتاری و ارتباطی 35

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1395 اصول برنامه ریزی آموزشی  36

 دانشگاه علوم پزشکی ایران CPR  1395احیاء قلبی و ریوی  37

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1395 کارگاه آموزشی داوری مقاله 38

 

 ( سوابق موقعیت ها و پست های اجراییت

 محل سال عنوان ردیف

 استان مرکزی –بیمارستان آسیابک ساوه  1371 پرستار بالینی 1

 استان مازندران -بیمارستان امام خمینی ساری 1373 پرستار بالینی 2

 استان مازندران-دانشگاه علوم پزشکی بابل 1385و  86 مربی بالینی دانشجویان پرستاری روزانه و شبانه 3

 استان مازندران -بیمارستان ایت اهلل روحانی بابل 1388 پرستار بالینی  4

 -دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1388-91 هیئت علمی تعهد خدمتی دانشکده پزشکی 5

 استان مازندران

-دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1391-92 هیئت علمی قراردادی  6

 استان مازندران

 

 مدرس گروه اتاق عمل و هوشبری  7

 خدمت به صورت مامور به

-دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392از سال 

 استان مازندران

 

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل) ورودی های  8

 هر سال(

 استان مازندران-دانشگاه علوم پزشکی بابل 1389از سال

 استان مازندران-لوم پزشکی بابلدانشگاه ع 89از سال  همکاری با سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور 9

 کارشناس دفتر توسعه آموزش بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل 10

 EDO )) 

دانشگاه علوم پزشکی -بیمارستان شهید یحیی نژاد 1395از ماه آذر 

 استان مازندران-بابل
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 تشویق ها، جوایز و تقدیرها( ی

 محل سال عنوان ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1392 مسجد(لوح سپاس )طرح سی شب سی  1

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1393 لوح سپاس )طرح سی شب سی مسجد( 2

لوح تقدیر و جایزه نقدی ) سخنرانی در اولین همایش منطقه ای پژوهش در  3

 حوزه اداری مالی(

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1394

 
  

 


