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 24533465230، 23540404160 تلفن و تلفکس :

 

 

  سوابق تحصیلی :

  .5634کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  کارشناسی :

 .5645کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، :  کارشناسی ارشد

 

 :سوابق آموزشی 

 شته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس : : دروس تدریس شده همراه با مقطع و رالف( تدریس  

 کودک سالم : کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 کودک بیمار: کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 اه علوم پزشکی دزفولکارشناسی پرستاری، دانشگ مراقبتهای ویژه پرستاری:

 بیماریهای نوزادان و اطفال : کارشناسی فوریتهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 فوریتهای پزشکی در گروههای خاص : کاردانی فوریتهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 تصویر



 اخالق حرفه ای در پرستاری : کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 رفه ای در اتاق عمل : کارشناسی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی دزفولاخالق ح

 روشهای احیاء قلبی ریوی : کارشناسی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 فن آوری اطالعات : کارشناسی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 ب( برگزاری کارگاه های آموزشی

 خارج  داخل و در مجامع علمیج( سخنرانی 

 نامه و دانشگاه آن. ی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانید( لیست پایان نامه های تحت راهنما

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

 تالیف :

 ترجمه :

 انتشار مقاله :

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

1.Chlorhexidine or Povidone-Iodine:Which solution is more effective on skin colonization in 
neonates? 
2. Comparison of the effects of povidone-iodine and chlorhexidine solutions on skin 

bacterial flora among hospitalized infants. 

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

 :چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی

 ترجمه مقاالت :

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

بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر شاخص های فیزیولوژیک ناشی از درد خونگیری در نوزادن نارس تحت  .5

 .3131مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان بزرگ دزفول در سال  اکسیژن تراپی در بخش

مقایسه تأثیر مکیدن غیرتغذیه ای با دو روش مکیدن سینه خالی مادر و مکیدن پستانک بر زمان دستیابی  .0

 .به تغذیه دهانی کامل در نوزادان نارس

دکتر گنجویان دزفول در  ناهنجاری های مادرزادی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان بروزبررسی میزان  .6

 .3131سال 

 

 شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :

 



  .اجرایی در این بخش گنجانده شود و مدیریتیهرگونه فعالیت  سوابق اجرایی :

 تا کنون 5/52/40از تاریخ  دانشکده پرستاری و مامایی EDOمسئول .3

  31/39/39الی  3/1/39از  دبیر کمیته ارزشیابی اساتید .0

 جوایز و افتخارات علمی :

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 :) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(مهارت ها 


