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 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جنوب بهداشت مرکز پوشش تحت سالمندان با رفتارسوء خطرعوامل و شیوع بررسی 

 جمعیت بر مبتنی ایمطالعه ؛9811 سال در تهران
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 پ( سوابق آموزشی

 مربی کارآموزی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  مقدماتی؛ ویژه دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی تهرانروش تحقیق مدرس کارگاه 

 مدرس کارگاه بومی سازی راهنمای بالینی؛ ویژه دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه های پزشکیپرستاری و فوریتدانشجویان اختصاصی دروس تئوری مدرس 

 مربی کارآموزی دانشجویان کارشناسی پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 

 ت( سوابق اجرایی

  دی تربت حیدریهنهم بیمارستانپرستار بخش اورژانس 

  عج( تهران بقیه اهلل االعظم بیمارستانپرستار بخش اورژانس( 

  پرستار بخشPost ICU بیمارستان مدائن تهران  

  اه علوم پزشکی تربت حیدریهگی دانشکده پرستاری و مامایی دانششورای پژوهشعضو 

  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهدانشجویان دبیر علمی اولین کنگره پژوهشی 

  داوری مقاالت اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

  عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 سرپرست هیئت مذهبی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 عضو کارگروه فرهنگی مجمع عالی سپاه پاسداران شهرستان تربت حیدریه 

 ی اندیشه و همفکری دفتر بسیج دانشجویی شهرستان تربت حیدریهمسئول کارگروه فرهنگی شورا 

 گذاری قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهعضو شورای سیاست 

 عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 های آزاداندیشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهعضو هیئت دانشگاهی کرسی 

 عضویت در هیات نظارت بر انتخابات شهرستان تربت حیدریه 

 دبیر انجمن ورزش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 عضو شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

  عضو اجرایی اولین همایش قرآن پژوهی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  س و فیلم کانون هنر و ادبمسئول کمیته عک 

 عضو شورای کمیته پاسداشت ارزش ها دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
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 تحقیقاتی مصوب هایطرح( ث

 ( بررسی شیوع اضطرابِ مرگ در ارتباط با کرونا ویروسCOVID-19 در جمعیت شهرستان تربت حیدریه در سال )

9811 

 9811سال  رد 91یدوهر تربت حیدریه در طول پاندمی کومعابر عمومی ش بررسی استفاده از ماسک در سطح 

 شهرستان  ها و جمعیتازمانسدر  91-وویدکهای بهداشتی پیشگیری از ابتال به وضعیت رعایت دستورالعمل بررسی

 91-یدوکوگیری تربت حیدریه در طول همه

 به بیمارستان در صورت  بررسی میزان آگاهی، نگرش، باورها و عملکرد مردم شهر تربت حیدریه از فرآیند مراجعه

 91-مشکوک بودن به کووید

 9811سال  91مردم شهر تربت حیدریه در دوران پاندمی کووید  بررسی سالمت روان 

 تان بیمارس 91 -های کوویدبخش نیازهای معنوی، رفاهی، مالی و تجهیزات حفاظت فردی کادر درمان شاغل در بررسی

 9811دی شهرستان تربت حیدریه در سال نهم

  های آسیب دیده و سالممورد ویروس کرونا در بین خانوادهبررسی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی در 

 حیدریهدی تربتدر بیمارستان نهم 91-ضطراب پرستاران در پاندمی کوویدافسردگی، استرس و ا 

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جنوب بهداشت مرکز پوشش تحت سالمندان با رفتارسوء خطرعوامل و شیوع بررسی 

 جمعیت بر مبتنی ایمطالعه ؛9811 سال در تهران

  های شهر تربت حیدریه در سالاران نسبت به پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستانآگاهی و نگرش پرستبررسی 

9818 

 

 های داخلی(( مقاالت )کنگرهج

 ( شیوع اضطرابِ مرگ در ارتباط با کرونا ویروسCOVID-19 در جمعیت شهرستان تربت حیدریه در سال )9811 

 (؛ اصفهانکشور 91-دستاوردهای پژوهشی کوویدهمایش ملی مجازی )

 حیدریهدی تربتدر بیمارستان نهم 91-ضطراب پرستاران در پاندمی کوویدافسردگی، استرس و ا 

 حیدریهتربتهای در بیمارستان 91-پرستاران در پاندمی کووید خانوادهضطراب افسردگی، استرس و ا 

 ره کنگهای سالمندان مشهد )سومین سالمندان ساکن خانهی خودمراقبتی بر عزت نفس ررسی تاثیر اجرای برنامهب

 آموزش بیمار و خودمراقبتی تهران(

 های مزمن انسدادی ریه )سومین کنگره بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و خودمراقبتی در بیماران مبتال به بیماری

 آموزش بیمار و خودمراقبتی تهران(
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  زندگی بیماران سکته مغزی )سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت

 تهران(

 )بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی )سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی تهران 

 نگره سکلروزیس )سومین کتاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر عوارض ناشی از بیماری در بیماران مبتال به مولتیپل ا

 آموزش بیمار و خودمراقبتی تهران(

 های شهر تربت حیدریهراهنماها برای عمل در زمینه پرستاری مبتنی بر شواهد در بین پرستاران شاغل در بیمارستان 

 (شرق کشورعلوم پزشکی سالیانه دانشجویان ن کنگره پژوهشی دوازدهمی) 9818در سال 

 های شهر تربتی پرستاری مبتنی بر شواهد در بین پرستاران شاغل در بیمارستانینهمنابع کسب اطالعات در زم 

 )چهارمین همایش راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و مامایی یزد( 9818حیدریه در سال 

 بت شهر ترهای موانع مربوط به پرستار در اجرای پرستاری مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان

 )اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه( 9818حیدریه در سال 

 های شهر تربت حیدریه در موانع مدیریتی اجرای پرستاری مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان

 حیدریه()اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت  9818سال 

 یدریه های شهر تربت حنگرش پرستاران نسبت به پرستاری مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان

 )اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه( 9818در سال 

 ر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه د علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز دیالیز

 )اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه( 9811سال 

 های شهر تربت موانع مربوط به بیمار در اجرای پرستاری مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان

 ن دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه()اولین کنگره پژوهشی دانشجویا 9818حیدریه در سال 

 پژوهی در سالمت تربت حیدریه(حجامت و اثرات درمانی آن از منظر طب اسالمی و سنتی )اولین همایش قرآن 

 بررسی رهنمودهای اسالمی درباره بهداشت تغذیه در آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( )اولین همایش قرآن-

 پژوهی در سالمت تربت حیدریه(
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 مقاله )مجله خارجی(( چ

 Effects of Training the Methods of Coping with Stress on Reducing Anxiety in Student 

(Journal of Applied Environmental and Biological Sciences) 

 

 

 مقاله )مجله داخلی(( ح

Depression, Anxiety and Stress of Family Nurses of Torbat Heydariyeh Hospitals in Pandemic COVID–19 

Depression, stress and anxiety of nurses in COVID-19 pandemic in Torbat Heydariyeh Hospital, Iran 

Knowledge and attitudes of nurses about evidence based nursing in Torbat  Heydariyeh hospitals 

 

 ترجمه و تالیف (خ

  8و  1، 9پرستاری بهداشت جامعه  

 

 ( اختراعد

  دارای درپوش استریل متصل با قابلیت تغییر زاویهایریگاتور 

 

 ها( شرکت در کارگاهذ

 های زیست پزشکیاخالق در پژوهشاه کارگ 

  توانبخشی در سالمندانکارگاه 

  مبتنی بر شواهدکارگاه خدمات 

  کارگاه آموزشیsystematic review 

  کارگاه آشنایی باEndnote 

 کارگاه جستجوی پیشرفته مقاالت 

 کارگاه روش تحقیق 

 کارگاه آشنایی با دانشگاه نسل سوم 

 کارگاه احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته 

javascript:void(0)
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 کارگاه آموزشی تریاژ 

 های فشاری کارگاه پیشگیری و درمان زخم 

  های پرستاری در هایپرتانسیون مراقبتکارگاه 

 کارگاه آشنایی و استفاده صحیح از داروهای ترالی 

 های گوارشیکارگاه آموزشی خونریزی 

  کارگاه آشنایی با نرم افزارprezi 

 کارگاه آموزشی ایدز و اعتیاد 

 همایش تخصصی نقش تغذیه در ورزش 

 کارگاه تب هموراژیک کریمه کنگو 

 از ایده تا اثر کارگاه آموزشی خالقیت 

 های زندگیکارگاه آموزشی مهارت 

 کارگاه آموزشی عکاسی 

 کارگاه آموزشی خبرنویسی و گزارش نویسی 

 ارتباطات درون فردی و برون فردی کارگاه 

 

 عناوین و افتخارات (ر

  االعظم )عج( تهرانپرستار نمونه بخش اورژانس بیمارستان بقیه اهلل 

  سهمیه آزاد( 9811کسب رتبه نهم کشور در کنکور کارشناسی ارشد پرستاری( 

  9818دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نوزدهمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه 

 9838کریم؛ قم  کسب مقام دوم کشور در مسابقات درک مفاهیم قرآن 

 ای علوم هدانشجویان دانشگاههنری -گیگویی( ششمین جشنواره فرهنهادبی )رشته قص کسب رتبه دوم کشور در بخش

 9818پزشکی کشور 

 عآوری اطالعات و مدیریت صنایکسب رتبه اول نخستین جشنواره نوآوری و شکوفایی تربت حیدریه در بخش علوم فن 

 علوم انسانی کسب رتبه برتر نخستین جشنواره نوآوری و شکوفایی تربت حیدریه در بخش 

 کسب رتبه سوم نخستین جشنواره نوآوری و شکوفایی تربت حیدریه در بخش هنر و معماری 

 


