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 مشخصات فردي
 

 کاظم   مسکني و نام خانوادگي:نام 

 نوروز نام پدر:

  681 شماره شناسنامه:

 1342تاريخ تولد: 

       تأهلوضعیت ازدواج: م
 

 الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 62 ابن يمین دبیرستان  علوم تجربي  ديپلم

 69 شهید بهشتيدانشگاه  پرستاری کارشناسي

 76 دانشگاه علوم پزشکي مشهد یپرستار ارشدکارشناسي 

 1388حديث اخالق وآداب پزشگي     دانشگاه علوم حديث شهر ری  دانشجو..     ارشد يکارشناس            

 ب( سوابق آموزشي

 

  سبزوارتدریس در دانشگاه علوم پزشکی: 

 ال تحصیليسنیم هر  –واحد نظری  2 -موميع بهداشتمهندسي کارشناسي  – برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 

 دو نیم سال تحصیلي -واحد نظری  1 -کارشناسي اتاق عمل و هوشبری  – یحرفه ا خالقا 

   يلیسال تحص مین 3 – یواحد نظر 2 –دکترای حرفه ای پزشکي  –پزشکي اخالق 

 يلیسال تحص مین 6 – یواحد نظر 1 -کارداني فوريت های پزشگي– یاخالق حرفه ا 

 واحد نظری تمام گروه ها هر ترم دو گروه 2انش خانواده و جمعیت  د 
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  هر ترم  پرستاری يکارشناس یواحد نظر 2  2پرستاری بهداشت جامعه 

 ارشد و کارشناسي هر ترم دو گروه واحد 5/1 یحرفه ا اخالق پرستاری و 

 

 پ( سوابق اجرایي
 1376- 1370مدیر بيمارستان امداد -1

 1377– 1376 مدیر دفتر پرستاري-2

 1384 -1382معاون آموزشي و....-3

 1387-1385مدیر درمان دانشگاه -4

 1394-1387ریيس دانشکده پيراپزشکي -5

 ....-1393 اي حرفهپزشکي و   اخالق •مدیر گروه -6

 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي

 رانیا يعضو انجمن آموزش پزشک-1

 سبزوار يعضو نظام پرستار-2

 سبزوار يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ عضو -3

 عضوو موسس کانون نجوم آماتور دانشگاه -4

 گاه دانشگاه ديسپ يعضوو موسس  انجمن ادب -5

 
 

 

 ( پایان نامهث

بررسي مقایسه اي نگرش والدین خانواده هاي پر جمعيت و کم جمعيت نسبت به افزایش مواليد در شهرستان 

 سبزوار 

 

 

 

 مصوب  ( طرح هاي تحقيقاتيج

 1384خود معرف جهت ترک اعتياد شهرستان سبزوار ادمعتادانيوترک اعت اديبررسي عوامل مؤثر در اعت-1

 شاهرود -سبزوار يجاده ا نيعوامل موثربرتصادفات ب وعيش يبررس-2

 ربررسي شيوع عوامل خطر خودکشي در افراد اقدام کننده به خودکشي بستري در اورژانس بيمارستان واسعي سبزوا-3

 مقایسه درک بيماران قلبي و پرستاران از عوامل استرس زاي بيماري و بيمارستان-4

 
 
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتچ

 1381 -کنگره سراسری پرستاری توانبخشي دومین     پرستاری بهداشت جامعه و توانبخشي در جامعه -1
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المللي اخالق ین کنگره بیندوم      مروری بر تفکرات فلسفي در اخالق پزشکي   -2

 1387 پزشکي ايران

ك بررسي عوامل مؤثر در مراجعه، موفقیت و شکست معتادان خود معرف جهت تر -3

 نيراا-، تهران1383آذر  30-29دومين همايش نقدي بر راهكارهاي علمي و كاربردي رهايي از اعتياد،  اعتیاد
   1387  دومین یادواره شهدای دانشجو قاموس شهادت-4

 
 

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

یاد خود معرف جهت ترک اعت ادمعتادانیوترک اعت ادیبررسی عوامل مؤثر در اعت-1

 1384شهرستان سبزوار

 نارستامقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زاي بیماري و بیم -2

ر ه به خودكشی بستري دبررسی شیوع عوامل خطر خودكشی در افراد اقدام كنند -3

 اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

ر شه يبیماران در بیمارستان ها یاقامت غیر مقتض يمیزان پذیرش ها و روزها-4

 سبزوار

 
 

 ترجمه و تأليف کتوب تخصصيخ( 

 

 
 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
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 افتخارات( عناوین و ذ
  

 1393استاد نمونه دانشکده پیراپزشکي سال  .1

 1394سال  گاهدانشفرهنگي   استاد نمونه  .2

 1391رتبه سوم شعر جشنواره شعر رضوی  .3

 

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ر

 

 تخصصی يمهارت ها -

 پرستاري بهداشت جامعه-1

 اخالق حرفه اي -2

 مزاج شناسی )طب سنتی(-3

 شعر-4

 نجوم-5
 

 

 مهارت هاي كامپیوتري -

 اپراتوري-1

 

 

 

 

           maskanik@gmail.com    ي:آدرس الکترونیک

mailto:maskanik@gmail.com

