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 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 سال بخش سی سی یو( 1جراحی قلب،  ICUسال بخش  9سال) 3 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 کارشناسی ارشد    

 دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه شامل:

 )تنفس(1پرستاری مراقبت ویژه  .1

 )قلب(1پرستاری مراقبت ویژه  .1

 )کلیه و دیالیز(9پرستاری مراقبت ویژه  .9

 مقدمه بر پرستاری مراقبت های ویژه .9

 ICUکارآموزی دیالیز و  .5

 دروس کارشناسی ارشد داخلی و جراحی شامل:

 ICUکارآموزی دیالیز و  .1

 :ارشناسیک

 کارشناسی پرستاری شامل:

 اری مراقبت های ویژهپرست .1

 پرستاری سالمندان)تنفس، اعصاب( .1

 (ICUکارآموزی پرستاری مراقبت ویژه) .9

 )دیالیز(کارآموزی پرستاری مراقبت ویژه .9

 (CCUپرستاری مراقبت ویژ)کارآموزی  .5

 کارآموزی اورژانس و فوریت ها .3
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 کارشناسی مامایی شامل:

 پاتوفیزیولوژی)کلیه و دیالیز( .1

 :برگزاری کارگاه 

 1999ارتش )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( 599کارگاه احیای قلبی و ریوی بیمارستان  .1

 99اصفهان( سال )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارگاه زخم فشاری بیمارستان الزهرا .1

 93)دانشگاه علوم پزشکی کردستان(سال  کارگاه زخم فشاری معاونت درمان .9

 93سال  )دانشگاه علوم پزشکی کردستان(سنندج کارگاه تفسیر گازهای خون شریانی بیمارستان بعثت .9

 93بیمارستان توحید سنندج)دانشگاه علوم پزشکی کردستان( سال  کارگاه اکسیژن تراپی .5

 93ت پرستاری در دیالیز بیمارستان توحید سنندج)دانشگاه علوم پزشکی کردستان( سال کارگاه مراقب .3

 وابق اجرایی:س 

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان .1

 مامایی و پرستاری دانشکده در سالمت عالی آموزش های برنامه گرای ماموریت و هدفمند راهبردی، توسعه بسته عضو .1

 کردستان پزشکی علوم دانشگاه

  سوابق پژوهشی 

 :طرح های پژوهشی 

بررسی عوامل موثر بر بار ذهنی کار در پرستاران در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در  .1

 1991سال 

 1993 الس در سنندج شهر همودیالیزی بیماران در خواب کیفیت و افسردگی میزان با دیالیز کفایت ارتباط بررسی .1

 راقبتم بخش در بستری بیماران در فشاری زخم بروز خطر بینی پیش در واترلو با برادن مقیاس ای مقایسه بررسی .9

 1999سال در کردستان پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان ویژه های
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 ردستانک پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان در آن بر ومثر عوامل و پزشکی خطاهای دوم قربانیان شیوع بررسی .9

 1995 سال در

 علوم انشگاهد دانشجویان در تحصیلی پیشرفت انگیزه و عملکرد با مجازی اجتماعی شبکه از استفاده ارتباط بررسی .5

 1999در سال  کردستان پزشکی

 در لفمخا جنسیت با بیمار از پرستاری مراقبت به نسبت شاغل پرستاران و پرستاری دانشجویان نگرش بررسی .3

 1993 سال در کردستان پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان

 :مقاالت   

 فارسی           

 همودیالیزی بیماران در خواب کیفیت و دیالیز کفایت بین ارتباط .1

 کرونر عروق سپ بای جراحیکاندید بیماران شریانی خون گازهای بر عمیق تنفسی تمرین و انگیزشی اسپیرومتری تاثیر .1

 سقز شهرستان ساکن سالمندان زندگی کیفیت و خواب تنفسی های وقفه بین ارتباط بررسی .9

 93سال در سنندج شهر همودیالیزی بیماران در دیالیز کفایت ارزیابی .9

 ردستانک پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی عملکرد با اجتماعی های شبکه از استفاده ارتباط بررسی .5

 کرونر عروق دپیون جراحی از پس بیماران شریانی خون گازهای مقادیر بر شده ریزی برنامه عمیق تنفسی تمرینات تاثیر .3

 انگلیسی               

1. Adequacy of Dialysis in Iranian Patients Undergoing Hemodialysis :  A Systematic 

Review and Meta-Analysis 

2. The effect of incentive spirometry on arterial blood gases after coronary artery bypass 

surgery (CABG) 

3. Evaluation mental work load in nursing critical care unit with National Aeronautics and 

Space Administration  (NASA-TLX) 
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 مقاالتخالصه چاپ ارائه و 

 ملی

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و ، همودیالیزی بیماران در افسردگی و دیالیز کفایت بین ارتباط .1

 )پوستر(93آذر ساری، ، چالش ها با محوریت افسردگی

 کرونر عروق دپیون جراحی از پس بیماران شریانی خون گازهای مقادیر بر شده ریزی برنامه عمیق تنفسی تمرینات تاثیر .1

 )سخنرانی(91گلستان، مهر ، ماما و پرستار سراسری سمینار ششمین

 بین المللی   

 ،ردستانک پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی عملکرد با اجتماعی های شبکه از استفاده ارتباط بررسی .1

 )سخنرانی(95، تهران، اسفندالکترونیک سالمت المللی بین کنگره دومین

 کنگره یناول ،کرونر عروق پیوند جراحی از پس بیماران شریانی خون گازهای مقادیر بر انگیزشی اسپیرومتری تاثیر .1

 )پوستر(99، اصفهان، اردیبهشتتندرستی و سالمتی مامایی، و پرستاری المللی بین

، کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی، کیش، همودیالیزی بیماران در خواب کیفیت و دیالیز کفایت بین ارتباط .9

 )پوستر(93آذر

 عروق پس بای جراحی از پس بیماران شریانی خون گازهای بر عمیق تنفسی تمرینات و انگیزشی اسپیرومتری تاثیر .9

 )پوستر الکترونیک(93، تهران، خردادایران فیزیوتراپی المللی بین کنگره اولین،کرونر

5.  

 عالیق پژوهشی 

 (، دیالیزICU, CCU) مراقبت های ویژه پرستاری 

  مقاالتعضویت در شورای نویسندگان و داوری  

 شورای پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان .1
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1. Journal of Nursing and Midwifery Sciences (پزشکی علوم دانشگاه انگلیسی مجله 

 (مازندران

 کردستان پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی و پرستاری مجله .9

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 زبان انگلیسی  .1

1. SPSS 

9. END note 
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