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 91-89 پزشکی تهراندانشگاه علوم  مراقبت های ویژهپرستاری  

    

            

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
بکارگیری ابزار مشاهده ای بررسی درد در بیماران با کاهش سطح هوشیاری بر عملکرد پرستاران در  تاثیر بررسی

 مدیریت درد، در بخشهای مراقبت ویژه عمومی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)پایان نامه(
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 ( سوابق آموزشيپ

، داخلی قلب و ریه و اتاق و دیالیز CCU،ICUعضو هیئت علمی طرحی دانشگاه علوم پزشکی بابل و تدریس دروس  .1
 و ...  open heartو  ICUعمل و بررسی وضعیت سالمت و مربی کارورزی های قلب و 

تدریس دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مربی در  .2
 و قلب.  CCUبخشهای 

اصول و فنون، بررسی وضعیت سالمت و  دروس سیو تدر سبزوار یدانشگاه علوم پزشک پیمانی یعلم ئتیعضو ه .3
و و قلب و اورژانس و ارتوپدی  CCU،ICUارشد مراقبتهای ویژه و کاراموزی های  9، و 8، 6، 4، 2، 1دروس ارشد

 کارشناسی و ارشد.جراحی 
 برگزاری کارگاههای تدریس نوار قلب و ونتیالتور در دانشگاه علوم پزشکی بابل .4

 سبزوار و امداد ستان واسعیپایه و پیشرفته در بیمار CPRبرگزاری کارگاه  .5

 سبزوار و حشمتیه برگزاری کارگاه پیشرفته آنژیوگرافی در بیمارستان واسعی .6
 

 

 ( سوابق اجرایيت
 94اجرایی انتخابات نظام پرستاری شهرستان بابل در سال مسئول 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

در  يقلب یها مينوار قلب و آنز راتییتغ ،ينیفاکتورها، عالئم بال سکيبا ر SYNTAX scoreنمره  نیارتباط ب. 1

 سبزوار هیحشمت مارستانیدر ب يوگرافيتحت آنژ مارانیب

سبزوار  يمارستانیب شیدر پرسنل اورژانس پ ;بر اضطراب مرگ و وسواس مرگ  يتیشخص یهایژگيرابطه و يبررس .2

 1396سال

 در سبزوار يوپالستيقلب باز و آنژ يتحت جراح مارانیدر ب ينیبال جينتا ينیب شیو پ یریگیپ .3

با کاهش سطح  مارانی(در بCPOTدرد) يبررس یبر نمره ابزار مشاهده ا لیمختلف فنتان یدوزها ریتاث يبررس. 4

 یاریهوش

همدان در  يدانشگاه علوم پزشک یپرستار يکارشناس انيمقابله در دانشجو یهايبا استراتژ یریادگي یرابطه سبکها .5

 2017سال 
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 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 و ارزیابي مجدد درد بر عملکرد پرستاران در ثبت در بيماران با کاهش سطج هوشياري بکارگيري ابزار مشاهده اي بررسي دردتاثير 

 کارشناسي پرستاري ر یادگيري باليني دانشجویانب آموزش مبتني بر نيازهاي آموزشيتاثير 

  نالینگویا يهرن يپس از جراح مارانيبر شواهد بر درد ب يمبتن يراه انداز ريتاث يبررس

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

Nurses Use of Critical Care Pain Observational Tool in Patients with Low 

Consciousness 
 

 

 اتترجمه و تأليفخ( 

  
 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
 در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران "جستجوی منابع الکترونیک  "شرکت در کارگاه -1

 در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران" SPSS "شرکت در کارگاه یک روزه  -2

 شرکت در کارگاه دو روزه آمار دانشگاه علوم پزشکی سیزوار -3

 آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوارروشهای شرکت در کارگاه یکروزه  -4

 بلشرکت در کارگاه یکروزه اصول طراحی سواالت چهار گزینه ای دانشگاه با -5

 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

 

 

 افتخارات( عناوین و ر
  

 

 

  مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز


