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                                                                                                پیزاپشؽکی کذُداًؾ.  دسفَل پشؽکی علَم داًؾگبُ دسفَل  آدرط هحل کبر:

 164 - 59599424 تلفي ٍ تلفکظ :

 

  سًابق تحصیلی :

 4284داًؾگبُ علَم پشؽکی ایالم، عبل اخذ هذرک  -کبرداًی: َّؽبزی

 4294 ، عبل اخذ هذرک اراکعلَم پشؽکی داًؾگبُ  -َّؽبزی  کبرؽٌبعی :

 4296، عبل اخذ هذرکاَّاس، داًؾگبُ علَم پشؽکی  هزاقبت ّبی ٍیضُپزعتبری :  کبرؽٌبعی ارؽذ

 :سًابق آمًسشی 

 : دريس تذریس شذٌ َمزاٌ با مقطع ي رشتٍ تحصیلی ي داوشگاٌ محل تذریس .الف( تذریس  

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل -ّبی پشؽکی  کبرؽٌبعی فَریت -آؽٌبیی بب دیغپچ ٍ عیغتن ّبی هخببزاتی .4

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل -کبرؽٌبعی فَریت ّبی پشؽکی  - در اٍرشاًس یٍ هستٌذ سبز یسیگسارش ًَ .9

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل – فَریت ّبی پشؽکیکبرؽٌبعی  -جببجبیی ٍ حول بیوبر  .2

 ُ علَم پشؽکی دسفَلداًؾگب –داًی فَریت ّبی پشؽکیکبر  -جببجبیی ٍ حول بیوبر  .5

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل – َّؽبزیکبرضٌبسی  –اخالق حرفِ ای در َّضجری  .4

 دسفَل پشؽکی علَم داًؾگبُ - اتبق عولکبرؽٌبعی  – بیَْؽی ٍ هزاقبت ّبی آى .6

 دسفَل پشؽکی علَم داًؾگبُ - َّؽبزیکبرؽٌبعی – 4 کبرآهَسی .7

 



 دسفَل پشؽکی علَم داًؾگبُ - َّؽبزیکبرؽٌبعی – 2کبرآهَسی  .8

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –کبرؽٌبعی َّؽبزی  – 5کبرآهَسی  .9

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –کبرؽٌبعی َّؽبزی  –اصَل کوک ّبی اٍلیِ  .41

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –کبرداًی فَریت ّبی پشؽکی  –کبرآهَسی در عزصِ فَریت ّبی پشؽکی  .44

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –اًی فَریت ّبی پشؽکی کبر –کبرآهَسی در عزصِ فَریت ّبی داخلی  .49

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –کبرداًی فَریت ّبی پشؽکی  – EMSکبرآهَسی در عزصِ هذیزیت عتبد  .42

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –کبرؽٌبعی فَریت ّبی پشؽکی  –تکویلی  CPRکبرآهَسی در عزصِ  .45

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –ی فَریت ّبی پشؽکی کبرؽٌبع –کبرآهَسی در عزصِ عولیبت اٍرصاًظ  .44

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –کبرداًی فَریت ّبی پشؽکی  –کبرآهَسی تعویز ٍ ًگْذاری آهبَالًظ  .46

 داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل –کبرداًی فَریت ّبی پشؽکی  –کبرآهَسی ارتببطبت  .47

 

 آمًسشی َای ديرٌ گذراوذنب( 

 آهَزش اتَهبسیَى اداری .1

 بی قلجی ریَی پیطرفتِاحی .2

 اخالق در پرستبری .3

 ارزیبثی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ در ثیوبراى ترٍهبیی .4

 اٍرشاًس ّبی اطفبل .5

 اٍرشاًس ّبی رفتبری .6

 اٍرشاًس ّبی هحیطی .7

 راُ ّبی پیطگیری ٍ کٌترل ثیوبری ّبی قلجی ٍ ػرٍقی .8

 کبرگبُ آهَزضی تت خًَریسی دٌّذُ کریوِ کٌگَ .9

  استفبدُ از تجْیسات اتَثَس ٍ آهجَالًس کبرثرد ٍ ًحَُ صحیح .11

 ترٍهب .11

 دٍرُ تریبش .12



 قطؼِ ضٌبسی ٍ تؼویر آهجَالًس .13

 تکرین ارثبة رجَع .14

 جبثجبیی ٍ حول ثیوبر .15

 خَد هراقجتی استئَپرٍز .16

 کبرگبُ فرآیٌذ طجیؼی زایوبى ٍ اقذاهبت پس از زایوبى .17

 247اقذاهبت پیص ثیوبرستبًی در سکتِ حبد قلجی ٍ طرح  .18

 ی سکتِ حبد هغسی در اٍرشاًس پیص ثیوبرستبًیراٌّوبی ثبلیٌ .19

 سالهت در ثالیب .21

 کبرآزهبیی ثبلیٌی .21

 پرستبری 2114گبیذالیي ّبی  .22

 اٍرشاًس ّبی هبهبیی ٍ زًبى .23

 هذیریت ثحراى .24

 هْبرت ّبی رفتبری ٍ ارتجبطی .25

 هْبرت ّبی هراقجت از ترٍهب .26

 EOPکبرگبُ هلی پبسخ ًظبم سالهت در ثالیب ٍ حَادث  .27

 ذیذ احیبی قلجی ریَی پبیِ ٍ پیطرفتِکبرگبُ تغییرات ج .28

 ارزضیبثی داًطجَیبى .29

 Scopusآضٌبیی ثب پبیگبُ اطالػبتی پسضکی  .31

 آهبدگی خبًَار ثرای ثالیب .31

 ثْذاضت هحیط .32

 هسبیل پسضکی قبًًَی .33

 OSCEآزهَى  .34

 ترٍهب ٍ اٍرشاًس ّبی ضبیغ .35

 هذیریت راُ َّایی .36



 هراقجت ّبی اٍلیِ پیص ثیوبرستبًی در ثیوبراى ترٍهبیی .37

 (ATLSیت ّبی پیطرفتِ حیبتی ثرای ثیوبراى ترٍهبیی )حوب .38

 PHTLSدٍرُ  .39

 ICUیبفتِ ّبی جذیذ در هراقجت از ثیوبراى ثستری در  .41

 هحبسجبت دارٍیی در هراقجت ّبی ثبلیٌی .41

 ًحَُ ثرخَرد ثب اٍرشاًس ّبی ضبیغ .42

 

 

 :داخل ي خارج  در مجامع علمیج( سخىزاوی 

 ثب ػٌَاى اخالق حرفِ ای در پرستبری پسضکی جبهؼِ هذاٍم هَزشآ حضَری ّبی ثرًبهِایراد سخٌراًی در . 4

 هذرس دٍرُ آهَزضی تَاًوٌذسبزی اسبتیذ هطبٍر داًطگبُ ػلَم پسضکی دزفَل. 2

 

وامٍ ي  ی ي مشايرٌ لیساوس ، کارشىاسی ارشذ ي دکتزی َمزاٌ با عىًان پایانید( لیست پایان وامٍ َای تحت راَىما

 داوشگاٌ آن.

 

 ی :سًابق پژيَش
در  DVTبررسی تاثیر مذاخالت پرستاری مبتنی بر نتایج مقیاس ولس بر بروز چبپ هقبلِ بب عٌَاى:  .1

 بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

پیش  تریاژ درباره پزشکی فوریت های کارکنان عملکرد و آگاهی میزان بررسیچبپ هقبلِ بب عٌَاى:  .2

 بیمارستانی
      

 

  سًابق اجزایی :

 بط آهَسػ ادارُ حَادث ٍ فَریت ّبی پشؽکی دسفَلکبرؽٌ .1

 کبرؽٌبط ببسرعی اس پبیگبُ ّبی فَریت ّبی پشؽکی دسفَل .2



 هغئَل عتبد ّذایت ٍ اًتقبل بیوبراى داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل .3

 هزتبط بب فَریت ّبی پشؽکی دسفَل 4491هغئَل رعیذگی بِ ؽکبیبت عبهبًِ  .4

 دسفَل زاپشؽکیاعتبد هؾبٍر داًؾکذُ پیهغئَل اعبتیذ  .5

 دبیز پبیؼ اعتببر بخؾی بزًبهِ ّبی آهَسؽی داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل .6

 بیز کویتِ آهَسػ پبعخگَ داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَلد .7

 هذیز گزٍُ َّؽبزی داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی دسفَل .8

 

 جًایش ي افتخارات علمی :

 در سبل ّبی هتَالی فَریت ّبی پسضکی دزفَل پرسٌل ًوًَِاًتخبة ثِ ػٌَاى  .1

 

 عضًیت در مجامع ي اوجمه َای علمی :

 َر داًطگبُ ػلَم پسضکی دزفَلدثیر کویتِ آهَزش پبسخگَ ٍ ػذالت هح .1

 :) تسلط بز سبان َای خارجی ، وزم افشار یا دستگاٌ(مُارت َا 

 تغلط بز ًزم افشارّبی آفیظ .4

 َّؽبزیهزتبط بب ّبی هَجَد در اتبق عول  تغلط بز عولکزد دعتگبُ .9

  تغلط بز عولکزد دعتگبُ ّبی هَجَد در فَریت ّبی پشؽکی .2

 


