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-دانشکده پرستاري و مامائی -دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- خیابان رازي-فردوسی شمالیآدرس محل کار : 

  ی)گروه پرستاري و تکنولوژي اتاق عمل (هیأت علمی پیمان

  مربیمرتبه دانشگاهی : 

  

  الف) سوابق تحصیلی

 

  سال تحصیل  محل تحصیل  یلیرشته تحص  مقطع

  1390  بجنورد  پرستاري  کارشناشی

  1393  سبزوار  جراحی)-آموزش پرستاري (داخلی  کارشناسی ارشد

  دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

 
            

  نامه هاي زمان تحصیل  ب ) عنوان پایان

  20درجه عالی/نمره -بررسی تأثیر به کارگیري مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب بیماران مبتال به نارسایی قلبی*

   ) سوابق آموزشیپ

  کارآموزي)- عملی -*تدریس (تئوري

  1عمل ترم اتاق  یکارشناس  )ی/عملي(تئور يپرستاراصول و فنون 

  4کارشناسی مامائی ترم    اري هاي جراحیو بیم فیزیوپاتولوژي

  تکنولوژي جراحی توراکس، قلب و عروق

  تکنولوژي جراحی چشم

  فک وصورت ENTتکنولوژي جراحی 

  خون شناسی و انتقال خون

  3ترم  يهوشبر یکارشناس )تئوري( ینیبال ناتیمعاو  یشناس نشانه

  4عمل ترم ق اتا یکارشناس  )تئوري( یداخل يها يماریبا ب ییآشنا

  6و  5ترم  عملاتاق  یکارشناس  )تئوري( يبهبودمراقبت در اتاق  شرفتهیاصول پ

  5و 4عمل ترم اتاق  یکارشناس  )تئوري(آن  يمراقبت هاو  یداخل يها يماریبا ب ییآشنا
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  1ترم  يهوشبر یکارشناس     )ي(تئور کار در اتاق عملو  ياصول پرستار

 8/ ترم يهوشبر یکارشناس  اورژانسدر عرصه   يموزکارآ

 4/ ترم یپزشک تیفور یکاردان  2یداخل هايتیفور يکارآموز

 2عمل ترم اتاق  یکارشناس  يفنون پرستاراصول و  يکارآموز

 4ترم  عملاتاق  یکارشناس  فنون فرد اسکراباصول و  يکارآموز

 6 ترم عملاتاق  یکارشناس  يرکاویاورژانس و راتاق عمل  يکارآموز

 8ترم  عملاتاق  یکارشناس  چشمدر عرصه  يکارآموز

 8ترم  عملاتاق  یکارشناس  ENT در عرصه يکارآموز

 8ترم  عملاتاق  یکارشناس  فک وصورتدر عرصه  يکارآموز

 8ترم  عملاتاق  یکارشناس  قلب و عروقدر عرصه  يکارآموز

 8ترم  عملاتاق  یکارشناس  توراکسدر عرصه  يکارآموز

 8ترم  عملاتاق  یکارشناس  اطفالدر عرصه  يکارآموز

 4ترم  يهوشبر یکارشناس  ینیبال ناتیو معا یشناسنشانه  يکارآموز

 8ترم  يهوشبر یکارشناس  2 یهوشیبدر عرصه  يکارآموز

 7ترم  عملاتاق  یکارشناس  رش و غددگوا یجراحدر عرصه  يکارآموز

 7ترم  عملاتاق  یکارشناس  يارولوژدر عرصه  يکارآموز

 7ترم  عملاتاق  یکارشناس  یمیو ترم یسوختگدر عرصه  يکارآموز

 5 ترم عملاتاق  یکارشناس  اتاق عمل کیتکن يکارآموز

 3ترم  عملاتاق  یشناسکار  يمرکز لیاستربخش  يکارآموز

 3ترم  عملاتاق  یکارشناس  اتاق عملرفتار در  يکارآموز

 4ترم  عملاتاق  یکارشناس  اریاسکراب و سفنون عملکرد فرد اصول و  يآموز کار

 7ترم  عملاتاق  یکارشناس  یاختصاصاتاق عمل  يکارآموز

 3ترم  عملاتاق  یکارشناس  اریسرد فرد فنون عملکاصول و  يکارآموز

  6عمل ترم اتاق  یکارشناس  يدر اتاق بهبودمراقبت  يکارآموز

 کارآموزي مدیریت دراتاق عمل

  *سخنرانی در کارگاه هاي آموزشی

 ویژه دانشجویان" یسیمقاله نو" 

 ویژه پرستاران بالینی"ی قلب یینارسا يپرستار" 

 ریتفس کارگاه ABG "ینیپرستاران بال ژهیو" 

 ینیپرستاران بال ژهیو"ي و مرگ مغز کما" 

 ینیپرستاران بال ژهیو"ی قبل از عمل جراح يمراقبت ها کارگاه" 
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 ویژه اعضاي هیئت علمی"ی آسک نتیپر بلو" 

  ویژه دانشجویان"کارگاه پروپوزال نویسی  

  * فرآیندهاي آموزشی

 در  ییماما انیدانشجواصول فن  يریادگیدرارتقاء  یابیزش و ارزشدرمراحل آمو یکمک مرب يریبه کارگ ریتاث

 ینیآموزش بال يمهارت هامرکز 

 روش به  يپرستار 5ترم  انیدانشجو ینیبال يمهارتها یابیارزشDOPS 

 جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت در  نینو یگام ؛یجراح يتکنولوژ یدوره کارگاه آموزش 5 ياجرا

 عمل                      اتاق  انیدانشجو

 ینیع ینیبالرشته اتاق عمل بر اساس آزمون  انیدانشجو يپرستار يھامهارتعملکرد اصول و   یابیارزش 

 OSCE)( افتهیساختار 

 يارتقا يدر راستا يکردیرو: یپزشک يھاتیفور انیدانشجودرس شنا جهت  یواحد عمل نیتدو 

  انیدانشجو ياحرفه يخودکارآمد

 

  ) سوابق اجراییت

 تاکنون 1395دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  داوري مجله بیهق  

  مسئول دفتر توسعه آموزش(EDO)  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 سبزوار پزشکی علوم مسئول کمیته آزمون آسکی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه 

   همکاري با مرکز مطالعات و توسعه آموزش(EDC)  سبزوار پزشکی علوم دانشگاه  

 عضو شوراي آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ یپژوهش يعضو شورا  

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه، یدر آموزش پزشک یعلم تیو مرجع ينگار ندهیکارگروه آ عضو  

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه، یعلوم پزشک يھاو آزمون یابینظام ارزکارگروه ارتقاء  دبیر  

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه، یپزشک يها تیفور وستهیناپ یرشته کارشناس يدر راه انداز يهمکار  

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه، یپرتوشناس وستهیپ یرشته کارشناس يدر راه انداز يهمکار 

 1393-92 یلیاول سال تحص مسالیسبزوار ن یدانشگاه علوم پزشک یاپزشکریدانشکده پ سیحق التدر یمرب  

 مغزواعصاب  یشاغل در بخش جراح پرستار  
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 1393تا  92-91از سال  ییدانشجو قاتیتحق تهیفعال کم عضو  

 1392-93سبزوار سال یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق تهیکم مشاور  

 اتاق عمل انیدانشجوبالینی  یابیارزشجهت  الگ بوك  و بازنگري تدوین  

 يهوشبر انیدانشجو بالینی یابیجهت ارزشالگ بوك  یطراح 

 1396 عمل اتاق دانشجویان جهت کالب ژورنال برگزاري  

 سبزوار 1396 تا 1393 یلیتحصاز سال  يهوشبر انیمشاور دانشجو استاد 

  ون تربت حیدریهتا کن 1396استاد مشاور د انشجویان اتاق عمل از سال تحصیلی 

  هفته پژوهش علوم پزشکی سبزواردانشگاه در  يو فناور قاتیتحق يها تیفعال شگاهینمامجري برگزاري 

 مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 مسئول کارگروه آمایش و توسعه راهبردي دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

  تربت حیدریه پزشکی علوم دانشگاه، یعلوم پزشک يھاو آزمون یابیارتقاء نظام ارزعضو کارگروه 

 مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 برگزاري اولین مورنینگ در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

  ت) عضویت در انجمن هاي علمی و اجرایی

  تاکنون 1390از سال  رانیا یاسالم يجمهور يعضو سازمان نظام پرستار

 

  مصوب  طرح هاي تحقیقاتی )ث

 یواسع مارستانیب زیالیمرکز همودمراجعه کننده به  زیالیهمود مارانیب یخواب و خواب آلودگ تیفیک یبررس 

 1392شهرستان سبزواردر 

 سبزوار  یعلوم پزشک دانشگاه ياتاق عمل و هوشبر انیدانشجو دگاهیاز د ياخالق حرفه ا تیرعا یبررس

 1394سال 

 1395 نیدر پرستاران خم يکارو وجدان  یاخالق یارتباط آشفتگ یبررس 

 اتاق عمل  یکارشناس انیدانشجو  يتمندیو رضا ینیبال یستگیشابر  پیبرنامه پرسپتورش ياجرا ریتأث یبررس

 1396بجنورد درسال  یدانشگاه علوم پزشک
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 در  یلرز بعد از جراح جادیبا ا یتا شروع عمل جراح ماریشدن ب هوشیاز ب یمانفاصله ز نیارتباط ب یبررس

  1396 امام رضاع مشهد مارستانیشکم در ب یجراحتحت اعمال  مارانیب

 

  (کنگره هاي خارجی و داخلی) ) مقاالتج

 دهمین سمینار دواز ی،مامائ انیدانشجو يمند تیرضااصول فن و  يریادگیدر  یکمک مرب يریبه کارگ ریتاث

 کشوري دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 یابیارزشبا استفاده از روش  يپرستار انیدانشجودر  يریادگی يامدهایپ یبررس DOPS  ،نیدوازدهم 

 شاهرود یدانشگاه علوم پزشک یدانش و تندرست يکشور ناریسم

 ارشد  یکارشناس انیدانشجو يریکارگبا به  یمامائ انیفنون در دانشجواصول و  يمهارت ها يریادگی ارتقاء

 ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري، ثمربخش یآمورش يالگو کی، يپرستار

 با استفاده از روش  يپرستار انیدانشجو يریادگی يها امدیپ يا سهیمقا یبررسDOPS  وLog Book  ،

 يمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیششم

 نیششم، اثر بخشو ارائه مراقبت  يحرفه ا ییپاسخگو ،يریادگیدر  ینیآموزش بال یمربابطه نقش  ر لیتحل 

 يمطهر دیشه یجشنواره آموزش

 همایش سراسري اخالق و فرهنگ در ، موشکافانهنقد  کی ازمندین ،يپرستار يخطا يافشا یاخالق چالش

 علوم سالمت

 همایش ی، قلب یینارسامبتال به  مارانیبخواب  تیفیکبر  یتمراقبت مشارکمدل  يریکارگبه  ریتأث یبررس

 مراقبت و مددجو دانشگاه علوم پزشکی همدان

 ،همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی ي، پرستار ايحرفه  اخالق یتعالدر  قرآنی کرامتصبر و  عدالت

 سبزوار

 یواسع مارستانیبدر  يبستر کیستولیس یقلب ییسابه نارمبتال  مارانیدر بعوامل مرتبط با آن خواب و  تیفیک 

 ، دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور1393شهر سبزوار 

 در  يبستر یقلب کیستولیس ییبه نارسامبتال  مارانیخواب ب تیفیبر ک یمشارکتمدل مراقبت  يریبه کارگ ریتأث

 تمین همایش سراسري اختالالت خواب، هف1393شهر سبزوار  یواسع مارستانیب

 هفتمین همایش داریپا یقلب یینارساافراد مبتال به  یبر خواب  آلودگ ریگیمدل مراقبت پ يریبکارگ ریتاث ،

 سراسري اختالالت خواب

 ینیمب دانیشه مارستانیبمتولد شده در بر آن در نوزادان و عوامل موثر  یاشک يمجرا يمادرزادانسداد  وعیش 

 ، سومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار1394شهر سبزوار 

 Report of three uncommon conjunctivitis cases following anal fissure 

surgery, بیست و ششمین کنگره جراحی چشم   
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 Prevalence and factors affecting congenital nasolacrimal duct obstruction( 
CNLDO) in the neonates born in mobini hospital in Sabzevar,Iran (1394), 

 بیست و ششمین کنگره جراحی چشم

  آنومالی کرونر اصلی چپ از سینوس والسالواي راست در بیمار مبتال به نارسائی آئورت به دلیل ساب

 1397-ینیآئورتیک وب: گزارش یک مورد، کنگره ملی گزارش هاي موردي بال

  

 مقاالت (مجالت خارجی و داخلی) )ح

  تأثیر به کارگیري مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب بیماران مبتال به نارسایی قلبی، فصلنامه دانشگاه

  علوم پزشکی سبزوار 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت  ،کنژنکتیویت غیرمعمول متعاقب جراحی فیشر آنال: گزارش سه مورد

  1397 حیدریه

 
 

  اتترجمه و تألیفخ) 

 (تألیف) اختالالت خوابو  یقلب يها يماریب 

  )فی(تأل عمر یانیپامراحل در  يپرستار مراقبت

  

  ي تخصصیشرکت در کارگاه ها) د

 مقاالت  شرفتهیپ يجست و جو 

 با نرم افزار  ییو آشنا یسیانگل یسیمقاله نو کارگاهEndnote 

 دارو( یمنطق زیتجو کارگاهRUD( 

 مقاالت يجست و جو ارگاهک 

 قیروش تحق کارگاه 

 یو درمان یحرکات اصالح کارگاه 

 یقلب يها يماریورزش و ب کارگاه 

 کیوانفورماتیب کارگاه 

 با نرم افزار  یبهداشت هاي¬داده لیو تحل هیتجز یآموزش کارگاهSTSTA 

 ینیبال ییمطالعات کارآزما یآموزش کارگاه 

 قلب ییدر نارسا يپرستار کارگاه 

 یعلم ئتیه ياعضا هاي¬نامه نیبا آئ ییآشنا گاهکار  

 Evidence Based Medicine 
 در اتاق عمل ايحرفه اخالق 
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 ونیزاسیلیاستر 

 و اسکراب اریعملکرد فرد س اصول 

 چشم یبا اصول و ابزار جراح ییآشنا 

 يارولوژ يها یجراح 

 یمنابع اطالعات تیریو جو و مد جست 

 درس و طرح دوره طرح 

 پزشک جراح و پرسنل اتاق عمل نیب يرهمکا هاي¬مهارت 

 یستیآمار ز اتیکل کارگاه 

 یدر آموزش علوم پزشک سیتدر يالگوها 

 یسومنوگراف یدر پل ماریب ياصول انجام و آماده ساز کارگاه 

 یسومنو گراف یپل کارگاه 

 کارگاه  CBT-I 

 یآموزش ندیفرآ نیو تدو یطراح کارگاه 

 آزمون یابیو ارز سنجش 

 مشاوره) يها کی(تکن یارتباط يمهارت ها کارگاه 

 يآموزش مجاز کارگاه 

 ایبا نرم افزار کمتاز ییآشنا کارگاه 

 ینیبال یابیو ارزش يریادگی-یاددهی ندیفرآ کارگاه 

 کیالکترون يمحتوا دیبا نرم افزار تول ییآشنا کارگاه Articulate Storyline 

 کیالکترون يریادگی تیریمد ستمینحوه کار با س آموزش LMS 

 ي(کالس مجاز ناریدر وب یآموزش ئهارا (Adobe connect 

 یدرس يزیو برنامه ر یازسنجین هايکیتکن کارگاه 

 طرح درس نیاهداف و تدو نیتدو یازسنجیبر ن دیباتأک یدرس يزیبرنامه ر کارگاه 

 اسکورم و  ی(استانداردجهان یکیالکترون يریادگی کارگاهIspring( 

 کیالکترون يریادگی طیدر مح یآموزش یو طراح یدانش پژوه کارگاه 

 نسل سوم يبا دانشگاه ها ییآشنا یمقدمات کارگاه 

 ینگارش و انتشار مقاالت علم کارگاه 

 ییو سرپا یآموزش درمانگاه کارگاه 

 ینیبا نحوه نگارش طرح درس بال ییآشنا 

 (تخته هوشمند) کیالکترون يبا ابزارها ییآشنا 

 یارتباط يمهارت ها کارگاه  
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 یسینومقاله  کارگاه 

 يبا جشنواره مطهر ییو آشنا یدر آموزش پزشک یسینو ندیفرآ 

 پنهان یدرس برنامه 

 با  ییآشنا کارگاهMOOC 

 یدرس يزیبرنامه ر يکشور کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور  

  مرکز همایش هاي بین المللی رازي

  ن نامه هاي دانشجویی ذ )راهنمایی و مشاوره پایا

  افتخارات) عناوین و ر

  1396سبزوار  یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ یاستاد نمونه آموزش* 

  دانشکده ها نی) فعال و برتر در بEDOنامه جهت دفتر توسعه آموزش ( ری* تقد

  1396در سال  یه آموزشبرنام يو بازنگر نیتدو طهیدر ح یبرتر دانشگاه ندیجهت فرآ رنامهی* تقد

  1394 یمعل يدر کربال میقرآن کر یحائز رتبه برتر در مسابقه جزء خوان* 

  9213-1393 یلیسبزوار در سال تحص یدانشگاه علوم پزشک ییپژوهشگر برتر دانشجو*

  1393بزوار آبان س یدانشگاه علوم پزشکارشد  یکارشناس نامهانی) در دفاع از پا20(با نمره  ی* اخذ رتبه عال

   يپرستار یدوره کارشناس کی* رتبه 

  سبزوار یدانشگاه علوم پزشکارشد  یمقطع کارشناس 1392-93 یلیاول و دوم سال تحص مسالین کی* رتبه 

با  یمامائ انیاصول و فنون در دانشجو يهامهارت  يریادگیارتقاء  "با عنوان  یبرتر دانشگاه یآموزش ندیفرآ ،ي* مجر

  1392ماه  بهشتیارد"ثمربخش یآمورش يالگو کی، يارشد پرستار یکارشناس انیدانشجو يریکارگ به

  مسئول تأیید صالحیت حوزه بسیج دانش آموزي فاطمه الزهراء به مدت یکسال *

  * کسب مقام سوم مسابقات استانی کنگ فو توآ خراسان شمالی

  مهارت ها تخصصی و غیر تخصصی) ز

  زبان انگلیسی مدركMSRT 

  یسیو انگ یفارس یاطالعات يبانک هاهاي اطالعاتی: توانایی استفاده از منابع الکترونیک و بانک

•  Irandoc, SID. Magiran, Iranmedex  ،Elsevier ،Ebsco ،Pubmed ،Clinical Key ،

Proquest ،Sciencedirect  ،Scopus ، Ovid SP ،Up-To-Date  

  Cochran Library ی، بانک اطالعاتMEDLIB  یبانک جامع مقاالت پزشک  •

   یورزش 3درجه  يمدرك داور يدارا*

  (شهرستان بجنورد)یکنگ فو توآ خراسان شمال یدر مسابقات استان ي* داور
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  )روانی(شهرستان ش یکنگ فو توآ خراسان شمال یدر مسابقات استان ي* داور

  یشهرستان بجنورد در استان خراسان شمالهالل احمر  تیعت از جمعسا 40به مدت  یداوطلب هايمهارت ینامه* گواه

  شهرستان بجنورد هالل احمر  تیساعت از جمع 89امداد به مدت  یعموم یآموزش ینامه* گواه

  هالل احمر شهرستان بجنورد  تیساعت از جمع 35به مدت  هیاول هايامداد و کمک یآموزش نامهی* گواه

  


