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  سوابق تحصیلی :

  مدرک ، سال اخذ مدرک  ایش(، دانشگاه اخذرشته تحصیلی )گر  کارشناسی :

  ییوماما یدزفول دانشکده پرستار یدانشگاه آزاداسالم 1378کارشناس پرستاری درسال 

 مدرکرشته تحصیلی )گرایش(، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ :  کارشناسی ارشد

 ییوماما یکده پرستارواز دانششاپوراه یجند یدانشگاه علوم پزشک 1395درسال کودکان  یپرستار ارشد کارشناس

 رشته تحصیلی )گرایش(، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک : دکتری تخصصی

PhD: رشته تحصیلی )گرایش( ، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک 

 فوق تخصص: رشته تحصیلی )گرایش( ، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک

 

 تصویر



 :سوابق آموزشی 

 اه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .یس شده همر: دروس تدردریس  الف( ت

 واحد نشانه شناسی در رشته کارشناسی مامایی      دانشگاه آزاداسالمی دزفول دانشکده پرستاری ومامایی -1

  ییوماما یدانشکده پرستار دزفول یدانشگاه آزاداسالم       یپرستار انیدانشجوواحد بزرگساالن  درعرصه -2

  )اینترشیپ( 8و7کارورزی ترمهای  یپرستارر بالینی جهت دانشجویان ناظ-3

 علوم پزشکی جندی شاپوراهواز دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه      ییماما یدر رشته کارشناس ینشانه شناسواحد -4

 ی()جهاددانشگاهدزفول  یعلوم پزشک دانشگاه   رستاری دانشجویان کمک پ بیمارستانیمسول امور-5

 دزفول یدانشگاه علوم پزشک  یپرستاردانشجویان تدریس واحد کودک سالم -6

 دزفول یدانشگاه علوم پزشک  زشکی ی پمارستانی فوریتهایش بیتدریس واحد گزارش نویسی پ-7

 دزفول یدانشگاه علوم پزشک    یپزشک یتهایفور  تدریس واحد فوریت در شرایط خاص-8

  ییوماما یشاپوراهواز دانشکده پرستار یجند یعلوم پزشکدانشگاه           یپرستار انیجودانش واحد کودک بیمارتدریس -9

 ییوماما یدزفول دانشکده پرستار یدانشگاه آزاداسالم     یپرستار انیدانشجو   یواحد های داخلی وجراح-10

 ییوماما یدانشکده پرستار یپزشکدزفول  علومدانشگاه       یپرستار انیدانشجو  یوجراح یداخل یواحد ها -11

 ییوماما یدانشکده پرستار یدانشگاه علوم دزفول پزشک   اتاق عمل کارشناسدانشجویان در اوژانس  Cprی واحدها-12

  ییوماما یدانشکده پرستار یدانشگاه علوم دزفول پزشککارشناس اتاق عمل    انیدانشجو یداخل یواحد ها -13

 دزفول یدانشگاه علوم پزشک    یپزشک یتهایفور انیدانشجوان واحدهای کارآموزی کودک-14

         ای آموزشیب( برگزاری کارگاه ه

 "سندرم متابولیک ومراقبتهای پرستاری در کودکان وبزرگساالن   " یکارگاه آموزش-1

 "اورژانسهای سوختگی ومراقبتهای پرستاری "ی کارگاه آموزش -2

 ر پرستاری"ی "اخالق حرفه ای دکارگاه آموزش -3

 ی "اعتباربخشی در بیمارستان"کارگاه آموزش -4

 "حاکمیت بالینی" یکارگاه آموزش -5

 " "سوختگیها  یکارگاه آموزش -6



 جهت دانشجویان پزشکی  یکارگاه آموزش -7

 

 

 داخل و خارج  در مجامع علمیج( سخنرانی 

 امه و دانشگاه آن.ن ی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانرشناسی و مشاوره لیسانس ، کاید( لیست پایان نامه های تحت راهنما

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

 تالیف :

 ترجمه :

 انتشار مقاله :

 ( :ISIپژوهشی و بین الملی)-مقاالت علمی  در مجالت معتبر علمی

 1395ر دزفول درسال نگرش مربیان مدارس ابتدایی شهیشگیری از سندرم متابولیک بر دانش وپتاثیربسته آموزشی -1

 
2-The Effect of Gorup Education on Knowledge Attitde and Performance of Nurses of 

Amiral Momnenin Hospital in Ahvaz with Emphasis on Role of Vitamin D in Health  

 

 

 : داخل و خارج کنگره های -مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی

 :للیقاالت در همایش های منطقه ای، ملی و بین المیده مچک

 ترجمه مقاالت :

 طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته( :

 1398دزفول در سال  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو نیدر ب کیسندروم متابول یفراوان یبررس-

 

 شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :

  1397می دزفول در سال آزاداسال دانشگاه همایش ملی مراقبت مبتنی برنوتوانی وباز توانی دارو-

 1398فشار خون  بسیج ملی  طرحشرکت در-

 

  سوابق اجرایی :

 1398ماه تیررستاری دانشجویان پ)اسکی(در آزمون صالحیت بالینی  آزمونگرطراح سئوال و-1

 1398دیماه  یپرستار انی(دانشجوی)اسک ینیبال تیطراح سئوال وآزمونگر در آزمون صالح -2



 

 جوایز و افتخارات علمی :

 در مقطع کارشناسی پرستاری 1379ر سال کسب رتبه سوم دانشگاه آزاد اسالمی دزفول د-1 

 در مقطع کارشناسی ارشدپرستاری کودکان 1395جندی شاپور اهواز درسال  دانشگاهاول  کسب رتبه -2

 های علمی : عضویت در مجامع و انجمن
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