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 سوابق تحصیلی:

 اخذ مدرک سال دانشگاه محل اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 1394 علوم پزشکی بیرجند اتاق عمل اتاق عمل کارشناسی

 اتاق عمل کارشناسی ارشد 
جراحی عمومی و 

 الپاراسکوپی
 1398 علوم پزشکی ایران

 

، عملکرد و  یآگاه زانیبر م یالپاراسکوپ یدر جراح هیآموزش اصول پا ریتاث :تحصیلی آخرین مقطع نامهعنوان پایان

 1396-97در سال رانیا یاتاق عمل دانشگاه علوم پزشک یتکنولوژ انینگرش دانشجو

 

 آموزشی)دانشگاهی(فعالیت سوابق 

محل دانشگاه 

 تدریس

 تاریخ رشته ومقطع تدریس

دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک

( تدریس واحد داخلی جراحی ارتوپدی و تکنولوژی 5کارشناسی عمل)ترم 

 ENTجراحی 

 97مهرماه 

بیمارستان شهدای 

دانشگاه هفت تیر 

 یعلوم پزشک

 رانیا

 97بهار  )کارآموزی( 7و 5کارشناسی اتاق عمل ترم 

دانشگاه علوم 

تربت  یپزشک

 حیدریه 

 

( تدریس واحد تفسیر کلیشه های رادیولوژی در 5کارشناسی عمل)ترم 

 اتاق عمل

 ( تدریس واحد تکنولوژی جراحی قلب و توراکس6کارشناسی عمل)ترم 

 

  98از ابتدای مهر

 تاکنون

بیمارستان نهم 

دانشگاه علوم  دی

تربت  یپزشک

 حیدریه

 )تمامی ورودی ها(کارشناسی اتاق عمل ترم )کارآموزی(

 98-99نیمسال اول 

 98-99نیمسال دوم 

 99-1400نیمسال اول 

از ابتدای مهر 

 تا کنون 98
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 هاي پژوهشی:طرح

 طرح وضعیت سال انجام طرح سمت در طرح عنوان

 زانیبر م یالپاراسکوپ یدر جراح هیآموزش اصول پا ریتاث

اتاق عمل  یتکنولوژ انی، عملکرد و نگرش دانشجو یآگاه

 1396-97در سال رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 خاتمه یافته 1397-1396 مجری اول

بررسی تاثیر انحراف فکر به روش بازی و تماشای کارتون بر 

ساله  3-7جراحی در کودکان کاهش اضطراب قبل از عمل 

 1394در بیمارستان ولیعصر شهر بیرجند در سال 

 

 خاتمه یافته 1394 مجری اول

 

 شده:مقاالت چاپ

سال  نام نشریه نمایه عنوان

 چاپ

تعداد 

 نویسندگان 

مسئول/ 

 نفرچندم مقاله

اتاق عمل  انیدانشجوی آگاه

 یجراح یمراقبت یها طهیدر ح

 یالپاراسکوپ

علمی 

 پژوهشی

 مسئول 4 1398 آموزش پرستاری

Laparoscopic 
Adrenalectomy 

 Immunopathologia اسکوپوس
Persa 

 نفر ششم  9 1398

در  یهوشیب اضطراب قبل از 

عمل  دیساله کاند 6- 9کودکان

 یلکتومیتانس

علمی 

 پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 خراسان شمالی

 نفر سوم 4 1398

 اثر تمرینات فلکسوری ویلیامز

بر کیفیت زندگی پرسنل اتاق 

 عمل

علمی 

 پژوهشی

 نفر چهارم 5 1399 کاشان
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 :به تفکیک ملی وبین المللی  ي علمیهاهمایششده در خالصه مقاالت/پوستر پذیرفته /مقاالت 

 نوع ارائه سال برگزاری محل برگزاری نام همایش عنوان

دو روش انحراف فکر در 

 کاهش اضطراب کودکان

 قبل از جراحی

اولین همایش پژوهشی 

سالیانه دانشجویی اتاق 

 عمل کشور

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 سخنرانی 1398

 یجراح یساز ها هیشب

 یالپاراسکوپ

اولین همایش پژوهشی 

سالیانه دانشجویی اتاق 

 عمل کشور

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 پوستر 1398

سوزن ورس یا تروکار 

هاسون؟ کدام یک برای 

شکم نتایج  دسترسی به

 بهتری دارد؟

اولین همایش پژوهشی 

سالیانه دانشجویی اتاق 

 عمل کشور

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 پوستر 1398

دالیل ابتال به واریس 

اندام تحتانی در 

 پرستاران

علوم   یتازه ها شیهما

  یبهداشت

 یدانشگاه علوم پزشک

 یبهشت دیشه

 پوستر 1397

دالیل اصلی بروز تنش 

مراقبین سالمت در بین 

 در اتاق عمل

علوم   یتازه ها شیهما

 یبهداشت

 یدانشگاه علوم پزشک

 یبهشت دیشه

 پوستر 1397

آموزش مهارت های 

 الپاراسکوپی

همایش بین المللی 

 جراحی های کم تهاجمی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 پوستر برتر 1397

ارتقا دانش و عملکرد 

تکنولوژیست های 

جراحی در جراحی 

 الپاراسکوپی

 انهیسال یپژوهش

اتاق عمل  ییدانشجو

 کشور

 یدانشگاه علوم پزشک

 گناباد

 سخنران برتر 1398
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 نقش جعبه ی آموزشی

(box trainer)  در

آموزش مهارت های 

 الپاراسکوپی

 انهیسال یپژوهش

اتاق عمل  ییدانشجو

 کشور

 یدانشگاه علوم پزشک

 گناباد

 پوستر 1398

 جراحی اصول آموزش

 ی شیوه به الپاراسکوپی

 میزان بر سازی شبیه

 نگرش - عملکرد

 تکنولوژی دانشجویان

 علوم دانشگاه عمل اتاق

  ایران پزشکی

همایش  آموزش پزشکی 

کشوری جشنواره شهید 

 مطهری

 یدانشگاه علوم پزشک

 شیراز

 پوستر 1400

 

 

 ترجمه کامل یا بخشی از کتاب: تالیف/

 سال انتشار عنوان کتاب
تالیف / ترجمه 

 کتاب کامل

تالیف / ترجمه 

 از کتاب بخشی

سمت در تالیف/ 

 ترجمه کتاب

مراقبت از بیمار در جراحی 

 ) الکساندر( 2گوارش غدد 

ترجمه کامل  1398

الکساندر جلد 

 گوارش

 نفر سوم  

راهنمای جامع ابزارهای 

 اورولوژی و آندواورولوژی

 نفر سوم  ترجمه و گردآوری 1398
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 پژوهشی و...:ها و مجامع علمی/ مجالت علمیعضویت در انجمن

 معاونت آموزشي در انجمن علمي دانشجويي اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند -1

 معاونت آموزشي کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران  -2

لوم يي اتاق عمل کشور در دانشگاه عمسئول کمیته علمي در اولین همايش پژوهشي سالیانه دانشجو -3

 پزشکي ايران

مسئول کمیته داوران در اولین همايش پژوهشي سالیانه دانشجويي اتاق عمل کشور در دانشگاه علوم  -4

 پزشکي ايران

آينده ی شغلي  رشته های وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي  –کادر اجرايي همايش آينده تحصیلي  -5

 ايران 

 يي در کارگاه طراحي و اعتبار سنجي پرسشنامه در دانشگاه علوم پزشکي ايرانکادر علمي و اجرا -6

مدرس کارگاه اصول جراحي الپاراسکوپي در اولین همايش پژوهشي سالیانه دانشجويي اتاق عمل کشور  -7

 در دانشگاه علوم پزشکي ايران 

 

 :شرکت در دوره ها یا کارگاههاي تخصصی

دانشجويان تحصیالت تکمیلي در زمینه اصول پژوهش در دانشگاه علوم شرکت در کارگاه توانمند سازی  -1

 ساعت 32پزشکي ايران به مدت 

 شرکت در کارگاه طراحي و اعتبار سنجي پرسشنامه در دانشگاه علوم پزشکي ايران  -2

ساعت در دفتر توسعه آموزش در دانشگاه علوم  2شرکت در کارگاه آموزشي تدوين طرح درس به مدت  -3

 پزشکي ايران 
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 :براي متقاضیان علوم پایه phdکارشناسی ارشد یا  رتبه در آزمون ورودي

 1395آزمون کارشناسي ارشد اتاق عمل در سال  5رتبه ی  -1

 براي متقاضیان علوم پایه: phdنمره پایان نامه کارشناسی ارشد یا 

و گرايش جراحي عمومي   78/17فارغ التحصیل رشته ی اتاق عمل در مقطع کارشناسي ارشد با معدل  -1

 و الپاراسکوپي از دانشگاه علوم پزشکي ايران 

 68/19و اخذ نمره ی پايان نامه   -2

 

 

 

 سابقه کار در رشته تخصصی:

 سال در بیمارستان بابک تهران 3دستیار اول جراحي به مدت سابقه کار بالیني در اتاق عمل به عنوان  -1

 مسئول اعتبار بخشي اتاق عمل بیمارستان بابک به مدت يک سال -2
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 یاد ملی نخبگان یا استعدادهاي درخشان:عضویت در بن
پروژه  قالب و مشمول استفاده تسهیالت نظام وظیفه ی دانشگاهي در 1399برگزيده ی بنیاد ملي نخبگان از سال 

 جايگزين خدمت در دانشگاه علوم پزشکي ارتش

 

 :تخصصی غیر و تخصصی ها مهارت

 Laparascopic surgery training 

 Laparascopy assistant 

 General surgery 

 Simulation in surgery 

 Surgical education 

 preoperative anxiety assessment  

 Clinical research  

 Nursing Medical-surgical Research 

 Nursing research Health education 

 Spss  

 Power point 

 EndNote 

 Microsoft office 

 Microsoft excel  

 ICDL 


