
                                                      

 سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

تحصيل محل التحصيلی فارغ سال دانشگاه استان   

پرستاری كارشناسی شيرازعلوم پزشکی  فارس   1831 

مراقبت ویژه ارشد پرستاری كارشناسی  1838 علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی 

سلامت در بلایا و  دكتری تخصصی

 فوریت ها

 1833 علوم پزشکی تهران تهران

 

 سوابق اجرایی

 بیمارستان نمازی شیراز و بیمارستان امام رضا )ع( مشهد ICUپرستار بخش تخصصی 

  بیمارستان امام خمینی فریمان CCUپرستار بخش های اورژانس و 

 بیمارستان نمازی شیراز ریکاوری ، سوانح واورژانس  پرستار بخش های

  بیمارستان رضوی مشهد SICUو  جراحی پرستار بخش

 امداد هوایی و زمینی و مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی مشهدپایگاه های مسوول امور فوریت های پزشکی در 

 کارشناس اورژانس های بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 تریاژ دانشگاه علوم پزشکی مشهدعضو کمیته 

 مسئول امور پژوهشی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مشهد

 کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 بسمه تعالی



 کارشناس ستاد هدایت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 رابط آموزشی مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی مشهد

 2931کتابچه مدلسازی و مستند سازی فرآیندها. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. تدوین 

 عضو تیم مصاحبه کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

 سوابق تدریس

 کارشناسی ارشد:

 دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری ،مدیریت بحران در نظام سلامت

 مدیریت بحران در نظام سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پرستاریکارآموزی 

 مقطع کارشناسی

دانشکده پرستاری و در  تا کنون 2931از سال آشنایی با دیسپچ )روش های اعزام( و سیستم های مخابراتی درس دو واحدی 

 مامایی پرستاری مشهد

 2931و  2931یک، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، فوریت های داخلی 

 2931و  2931گزارش نویسی و مستندسازی در اورژانس، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، 

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی دانشکده  2931ات فوریت های پزشکی از سال تدریس عملی در مرکز ارتباط

 و تربت جام پرستاری و مامایی مشهد

 دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2932به میزان یک واحد درسی در سال  CCUکارآموزی بخش 

  2931ده پرستاری و مامایی مشهد، شکدانشجویان ترم هشت پرستاری، دان ICUه مراقبت های ویژه، بخش صکارآموزی در عر

 مامایی مشهدکارآموزی دانشجویان کارشناسی اطاق عمل دانشکده پرستاری و 

 39و  39در سال های  دانشکده پرستاری و مامایی مشهدواحد درسی  یککارآموزی درس سامانه اورژانس به میزان 

 39و  31درس ستاد دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی در سال های در عرصه کارآموزی 

 کاردانی

نیم سال اول در دانشکده پرستاری و مامایی تربت  31-32تحصیلی درس فوریت های داخلی یک به میزان سه واحد در سال 

 جام



نیم سال دوم در دانشکده پرستاری و مامایی تربت  31-32درس فوریت های داخلی دو به میزان سه واحد در سال تحصیلی 

 جام

 ساعت در مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی مشهد 17درس کارآموزی ارتباطات به میزان 

 و جوایز افتخارات

 آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت، رشته سلامت در بلایا و فوریت ها 1کسب رتبه 

 2931در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه در سال  21کسب رتبه 

 2932در سال سالن همایش های رازی  و پوستر برتر در تکنسین برتر دومین کنگره ملی فوریت های پزشکی

 هااه تدریس در کارگ

 (بیمارستان جوادالائمه )ع -کارگاه سیستم های هشدار اولیه

 ساعت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 7تدریس کارگاه آموزش کار با ونتیلاتور. به میزان 

 تدریس کارگاه آموزشی احیای قلبی و ریوی ویژه کادر پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  221کارگاه تشخیص و مداخله در بیماران نیازمند احیای تلفنی تماس گیرنده با اورژانس 

 و دوره های گذرانده شدهکارگاه 

 2931کارگاه روش تدریس به مدت سه روز، علوم پزشکی تهران، 

 2931کارگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت خطر بلایا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

  2931اولین دوره آموزشی ملی پژوهش در حوادث و بلایا. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

 2931.دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  Endnoteکارگاه رفرنس نویسی به روش 

  11/17/2939در تاریخ  (MHLE) قبولی در آزمون زبان وزارت بهداشت

  2911. بیمارستان رضوی. CPRکارگاه آموزشی 

ساعت. موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال  91. موزشی الکترونیک مدیریت بحران، خطرپذیری و کاهش اثر بلایادوره آ

 2931احمر. 

  2931ساعت.  19) مراقبت های پیشرفته جهت بیماران ترومایی.  ATLSآموزشی  سه روزه دوره

 2911و  2913تابستان  واحد درسی )دوره مقدماتی و تکمیلی(.  11 به میزان  مبانی اندیشه اسلامی یآموزشدوره 



 مانور علمی و آموزشی تریاژ و انتقال مصدوم

 2939. وزارت بهداشت و درمان. کشور روزه اورژانس های شایع با حضور مربیان فوریت های پزشکی 1کارگاه 

 2931درمان. کارگاه دو روزه آموزشی دیسپچ و تریاژ تلفنی. وزرات بهداشت و 

 2913سال  -واحد درسی 21روزه مرکز آبعلی تهران و  11دوره آموزشی طرح ولایت مقدماتی 

  2911سال  -واحد درسی 21روزه مشهد و  91دوره آموزشی طرح ولایت تکمیلی 

 حوزه علمیه شیراز: دو ترم درسی

 شركت در همایش 

 2937مرکز همایش های بین المللی رازی. تهران. هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا. 

 2931پنجمین گردهمایی بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایا. دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.... تهران. 

 . بیمارستان رضوی مشهد2913سال  29-27سومین کنگره بین المللی جراحی قلب و عروق رضوی. 

 2913از بیمار عفونی. شیراز. همایش مراقبت 
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 مقالات ارائه شده در همایش ها

Amir Mirhaghi, Javad Malekzadeh, Hojjat Shafaee. An Evaluative Study of the Basic Life 

Support Skills of Emergency Medical Technicians. 18th World Congress on Disaster and 

Emergency Medicine. Manchester.2013. Poster. 

جواد ملک زاده، حجت شفائی*، حمیدرضا بهنام، امیر حسین میرحقی. اثر اجرای مقیاس پیش بیمارستانی سینسیناتی بر تریاژ 

ده در مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی. اولین همایش ملی پزشکی و پیراپزشکی با محوریت طب تلفنی پرستاران اعزام کنن

 . سخنران: حجت شفائی39آبان  2مهر و  91اورژانس شاهرود. 

حجت شفائی، هادی روشنی، امیر میرزاثانی، زهره محمدزاده تبریزی. نقش پانسمان نقره در کاهش عفونت و بهبود زخم پای 

 . پوستر. دانشگاه علوم پزشکی مشهد2931بهمن  11-17ایش کشوری پرستاری در اختلالات عروقی. دیابتی. هم

حجت شفائی. فلسفه بلایا در اسلام. پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایا. سازمان بسیج 

 . پوسترجامعه پزشکی. مرکز همایش های بین المللی رازی

Hojjat Shafaee ,Amir Mirhaghi, Javad Malekzadeh, EFFECT OF IMPLEMENTING 

CINCINNATI PRE–HOSPITAL STROKE SCALE (CPSS) IN NURSING DISPATCHERS 

ELEPHONE TRIAGE IN EMERGENCY MEDICAL COMMUNICATION CENTER. 19th 

World Congress on Disaster and Emergency Medicine. Cape Town. 2015. Poster. 

ارزیابی عملکرد تکنسین فوریت های پزشکی در حمایت پایه حیات. دومین  *جواد ملک زاده، امیرحسین میرحقی، حجت شفائی

 . سالن همایش های رازی. پوستر2932اسفند  1و  7کنگره ملی فوریت های پزشکی 

خودکار در احیای قلبی ریوی بیماران در خارج بیمارستان. دومین قفسه سینه حجت شفائی. تاثیر استفاده از دستگاه ماساژ 

 . سالن همایش های رازی. پوستر2932اسفند  1و  7کنگره ملی فوریت های پزشکی 

حجت شفائی. استفاده از دستورالعمل احیای شاهد توسط دیسپچرهای پیش بیمارستانی از طریق هدایت تلفنی. دومین کنگره 

 . سالن همایش های رازی. پوستر2932اسفند  1و  7 ملی فوریت های پزشکی

. 2932اسفند  1و  7حجت شفائی. لزوم تریاژ بیماران ترومایی برای انتقال با امداد هوایی. دومین کنگره ملی فوریت های پزشکی 

 سالن همایش های رازی. پوستر

بیمارستانهای امام رضا)ع(  ICU ی هشدار دهندهارتباط بین تنظیم سیستم ها جواد ملک زاده، حجت شفائی، حمیدرضا بهنام. 

 . پوستر2932و قائم)عج( مشهد با میزان دانش پرستاران در تنظیم آنها. همایش کشوری تحقیقات دانشجویی. 

 طرح های مصوب

ان پرستارجواد ملک زاده. توسعه دستورالعمل شناسائی بیماران بی پاسخ در تریاژ تلفنی  امیر حسین میرحقی، حجت شفائی،

 2931مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی مشهد. طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 

بیمارستانهای امام رضا)ع(  ICU ارتباط بین تنظیم سیستم های هشدار دهنده جواد ملک زاده، حجت شفائی، حمیدرضا بهنام.  

ر تنظیم آنها. طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. و قائم)عج( مشهد با میزان دانش پرستاران د

2931 



 كتب چاپ شده

دیسپچ )روش های اعزام( و سیستم های مخابراتی. بر اساس سرفصل وزارت بهداشت. مشهد: انتشارات تالیف: حجت شفائی. 

 2939پرستاران جوان. 

 ، جواد ملک زاده. ابزار آموزشی تریاژ اورژانس برپایه تالیف: امیرحسین میرحقی، موسی سجادی، حجت شفائی

 (چاپحجت شفائی)در حال  -خانم دکتر فروتن -آقای دکتر میرحقی –تالیف: کتاب تریاژ حوادث و بلایا 

 

 

 


