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تحصیالت :وبرداًی اتبق ػول ّوذاى فبرؽ التحصیل  ،1382لیعبًط وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ
پرظتبری از داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼیراز فبرؽ التحصیل  ،1385وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری
گرایػ آهَزغ داخلی جراحی از داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ثمیِ اهلل(ػج) فبرؽ التحصیل ،1388
دوتری آهَزغ پرظتبری از داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تجریس فبرؽ التحصیل اظفٌذ 1394
الف -ظبثمِ فؼبلیت ّبی آهَزؼی:
 -1تذریط:
ردیف

تذریط ًظری

تذریط ػولی

(ًبم درٍض)

(ًبم درٍض)

همطغ تذریط
وبرداًی وبرؼٌبظی تؼذاد ترم

درٍض هرتجط ٍ
تؼذاد

غیر هرتجط

ٍاحذ

1

داخلی ٍ جراحی 4

√

پٌج

8

دروس مرتبط

2

پرظتبری ثسرگعبالى ٍ

√

دٍ

5

دروس مرتبط

ظبلوٌذاى 1
3

هفبّین پرظتبری

√

6

دروس مرتبط

4

فیسیَپبتَلَشی

√

5

دروس مرتبط

5

اٍرشاًط ّبی پرظتبری

√

3

دروس مرتبط

6

وبرآهَزی ثخػ للت ٍ

√

24

دروس مرتبط

جراحی
1

دروس مرتبط

یه ترم

3

درٍض هرتجط

یه ترم

2

درٍض هرتجط

 10ترٍهب ()2

ترٍهب ()2

√

دٍ ترم

3.5

درٍض هرتجط

 11جبثجبیی ٍ حول ثیوبر

جبثجبیی ٍ حول ثیوبر

√

یه ترم

1

درٍض هرتجط

7

وبرآهَزی هذیریت

8

فَریت ّبی داخلی()1

9

فیسیَپبتَلَشی

 12همذهِ ای ثر تىٌَلَشی
جراحی

√
√
√

√

یه ترم 1

درٍض هرتجط

√

یه ترم

2

√

ؼػ ترم

20

درٍض هرتجط

15

وبرآهَزی در ثخػ اتبق ػول

√

√

چْبر ترم

24

درٍض هرتجط

16

وبرآهَزی در ثخػ اٍرشاًط

√

√

پٌج ترم

25

درٍض هرتجط

17

وبرآهَزی در ثخػ ارتَپذی

√

√

دٍ ترم

5

درٍض هرتجط

18

وبرآهَزی در ثخػ ارٍلَشی

√

یه ترم

5

درٍض هرتجط

19

وبرآهَزی ػفًَی جراحی

√

√

ظِ ترم

17

درٍض هرتجط

20

وبرآهَزی ثخػ داخلی ٍ

√

√

ظِ ترم

7

درٍض هرتجط

 13ووه ّبی اٍلیِ

ووه ّبی اٍلیِ

 14درضّبی هختبلف

درٍض هرتجط

للت
21

وبرآهَزی در ثخػ ًرٍلَشی

√

√

دٍ ترم

3

درٍض هرتجط

22

وبرآهَزی در ثخػENT

√

√

دٍ ترم

4

درٍض هرتجط

23

وبرآهَزی رٍظتب

√

یه ترم

3

درٍض هرتجط

ة -ظبثمِ فؼبلیت ّبی پصٍّؽی :
 -2طرح تحمیمبتی – همبلِ:
ردیف

طرحْبی تحمیمبتی

هجری یب ّوىبر طرح

ظبل اجرای طرح

ظبل چبح همبلِ

اًگلیعی

فبرظی

ایٌذوط

اػتجبریبثی ٍ پبیبیی همیبض تؼییي ظطح آرام ظبزی هجر
گالظىَ اصالح ؼذُ پبلوب ٍوَن در ثیوبراى ی

1388
(پبیبى ًبهِ)

ظبیر هجالت

1

ػٌَاى همبلِ

ًَیعٌذُ ًفر چٌذم

ػٌَاى طرح تحمیمبتی
هصَة

همبالت چبح ؼذُ

ثسرگعبل ثعتری در ثخػ هرالجت ّبی ٍیصُ
ثیوبرظتبى ّبی هٌتخت ؼْر تْراى 1387
 2فرایٌذ حوبیت از داًػ آهَختگبى جذیذ پرظتبری :هجر
ی
هطبلؼِ ًظریِ پبیِ

1394
(پبیبى ًبهِ)

 3ثررظی تبثیر هبظبش رفلىعی وف پب ثر ؼذت درد ّوىب

1388

لفعِ ظیٌِ ،هتغییرّبی ّوَدیٌبهیه ثؼذ از

ر

جراحی للت ثبز
4
5

اػتجبریبثی ٍ پبیبیی همیبض تؼییي 1388

هجلِ پرظتبری

ظطح آرام ظبزی گالظىَ اصالح ؼذُ

هرالجت ّبی

پبلوب ٍوَن در ثیوبراى ثسرگعبل

ٍِیصُ

اٍل

ثعتری در ثخػ هرالجت ٍیصُ
6

تبثیر هبظبش ثبزتبثی پب ثر ؼذت درد 1388

هجلِ پرظتبری

ًبؼی از اظترًَتَهی پط از ػول

هرالجت ّبی

جراحی پیًَذ ثبی پط ؼریبى ورًٍری

ٍِیصُ

اػتجبریبثی ٍ پبیبیی همیبض تؼییي 1390

داًػ ٍ

ظطح آرام ظبزی گالظىَ اصالح ؼذُ

تٌذرظتی

پبلوب ٍوَن در ثیوبراى ثسرگعبل
ثعتری در ثخػ هرالجت ّبی ٍیصُ

ّفتن

اٍل

ُایراى تَظط ارزیبثبى آهَزغ ًذیذ
هعئَل

Nurse
education
today

1394

Barriers to support
for newly graduated
nurses

in

clinical

settings:

A

qualitative study

هعئَل

Nursing
Ethics

1394

Violence against
newly graduated
nurses in clinical
settings: A
qualitative study

هعئَل

jcs

4931

Emotional Support
for New Graduated
Nurses in Clinical
setting: A qualitative
study

7

-3ترجوِ ٍ تبلیف وتبة  -ظخٌراًی ّب  -اختراع

ردیف

تبلیفبت

ترجوِ ّب
ػٌَاى

ظبل

ػٌَاى

ظبل

تبلیف

تبلیف ترجوِ ترجوِ

ظخٌراًی ّب
در وٌگرُ داًؽگبّی

در وٌگرُ هلی

اختراع
در وٌگرُ ثیي الوللی
ثررظی تبثیر هبظبش ثبزتبثی پب ثر

1

ؼذت درد پط از ػول جراحی
CABG
پٌجویي وٌگرُ ثیي الوللی
اًجوي جراحبى للت ایراى
ثررظی تبثیر هبظبش ثبزتبثی پب ثر

2

اٍضبع ّوَدیٌبهیه پط از
ػول CABG
پٌجویي وٌگرُ ثیي الوللی
اًجوي جراحبى للت ایراى
Family centered care in
critical care unit
ّفذّویي وٌگرُ ثیي الوللی

3

اًجوي للت ایراى
ثررظی هیساى آگبّی پرظتبراى

4

از لَاًییي ٍ همررات حرفِای
اٍلیي وٌگرُ ثیي الوللی
پسؼىی لبًًَی

5

جذیذتریي همیبض ّبی تؼییي
ظطح َّؼیبری در ثیوبراى
ترٍهبیی
یبزدّویي ظویٌبر داًػ ٍ
تٌذرظتی

6

جذیذتریي همیبض ّبی تؼییي
ظطح آرام ظبزی در ثیوبراى
ثعتری در ثخػ هرالجت ّبی
ٍیصُ
یبزدّویي ظویٌبر داًػ ٍ
تٌذرظتی

7

رٍایی ٍ پبیبیی همیبض تؼییي
ظطح آرام ظبزی رهسی در
ثیوبراى ثسرگعبل ثعتری در
ثخػ هرالجت ٍیصُ
دّویي ظویٌبر داًػ ٍ
تٌذرظتی

8

ثررظی ػلل هري ٍ هیر ثیوبراى
در ثخػ هرالجت ّبی ٍیصُ
ثیوبرظتبى ؼریؼتی در ظبل
1387

ظویٌبر

دّویي

داًػ

ٍ

تٌذرظتی

9

اػتجبریبثی ٍ پبیبیی همیبض
تؼییي ظطح آرام ظبزی
گالظىَ اصالح ؼذُ پبلوب ٍ
وَن در ثیوبراى ثسرگعبل
ثعتری در ثخػ هرالجت ٍیصُ
ثیوبرظتبى ّبی هٌتخت ؼْر
تْراى 1387
دّویي ظویٌبر داًػ ٍ
تٌذرظتی

10

ثررظی ثحراى ّبیی وِ تؼذاد
زیبدی هصذٍهیي تٌفعی دارًذ
ٍ ًٍتیالتَر ّبی هَرد اظتفبدُ
در آى ؼرایط خبؾ
چْبرهیي وٌگرُ ظراظری
ػلوی،وبرثردی طت ًظبهی ٍ
حَادث غیر هترلجِ ارتػ

11

ًمػ پرظتبر در حوالت
ثیَترٍریعن
چْبرهیي وٌگرُ ظراظری
ػلوی،وبرثردی طت ًظبهی ٍ
حَادث غیر هترلجِ ارتػ

12

تریبش در حَادث غیر هترلجِ
چْبرهیي وٌگرُ ظراظری
ػلوی،وبرثردی طت ًظبهی ٍ
حَادث غیر هترلجِ ارتػ

ج -تجبرة حرفِ ای در رؼتِ هرثَطِ :
داٍطلجبى هی ثبیعت ظَاثك ٍ تجبرة حرفِ ای خَد را وِ در رؼتِ ی خَد ٍیب رؼتِ ای وِ آزهَى دادُ اًذ را ثِ
طَر وبهل رور ًوبیٌذ.
ردیف

هحل

ػٌَاى تجرثِ

1

وبرگبُ پرظتبری هجتٌی ثر ؼَاّذ

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

2

وبرگبُ پرٍپَزال ًَیعی

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تجریس

3

وبروبُ MAXQDA

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تجریس

4

وبرگبُ ووه ّبی اٍلیِ(هذرض)

ؼروت ًفت هحوَدآثبد

5

وبرگبُ اًذًَت(هذرض)

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تجریس ٍ
ّوذاى

ظبثمِ وبر در ثخػ  ICUثِ ػٌَاى پرظتبر چْبر هبُ

ثیوبرظتبى ؼوط تجریس

6

ظبثمِ وبر در ثخػ داخلی ثِ ػٌَاى پرظتبر ( 3هبُ)

ثیوبرظتبى ٍلیؼصر تْراى

7

ظبثمِ وبر در ثخػ جراحی للت ثِ ػٌَاى پرظتبر ( 27هبُ)

8

ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ پرظتبری  -داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼبّرٍد (پٌج

(ًیرٍی اًتظبهی)
ثیوبرظتبى ٍلیؼصر تْراى
(ًیرٍی اًتظبهی)
داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼبّرٍد

ترم ثب حذٍد ثیػ از ٍ 110احذ تذریط تئَری ٍ ػولی )
9

هرثی اتبق ػول در داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارتػ ثِ هیساى ٍ 5احذ

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارتػ

10

رتجِ دٍم والظی دٍرُ وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼیراز

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼیراز

11

دارای هذرن زثبى  msrtاز ٍزارت ػلَم

ٍزارت ػلَم
ًورُ  60از 100

12

ؼروت در گبرگبُ اهَزغ PBL

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼبّرٍد

13

ؼروت در گبرگبُ اهَزغ ػولیبت احیبء للجی ریَی )(CPR

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارتػ

14

ؼروت در گبرگبُ اهَزغ هذیریت هرجغ () Reference Manager

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ثمیِ

15

ؼروت در گبرگبُ اهَزغ SPSS

16

دٍرُ آهَزؼی  ICUجراحی للت در هروس آهَزؼی جْبد داًؽگبّی (90

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ

ظبػت)

ثْؽتی

17

ػضَ وویتِ ػلوی ارزیبثی پَظتر ّب در هَرخِ  15 ٍ14آرر 1389

دّویي ّوبیػ وؽَری داًػ ٍ

18

ػضَ وویتِ ػلوی ارزیبثی پَظتر ّب در دٍهیي ظویٌبر وؽَری اثؼبد

ا(...ػج)
داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ثمیِ
ا(...ػج)

تٌذرظتی ؼبّرٍد
داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼبّرٍد

رفتبری ٍ اجتوبػی در ظالهت ٍ یبزدّویي ّوبیػ وؽَری داًػ ٍ
تٌذرظتی1390
19

گَاّی ؼروت در دٍهیي ظویٌبر وؽَری اثؼبد رفتبری ٍ اجتوبػی در
ظالهت ٍ یبزدّویي ّوبیػ وؽَری داًػ ٍ تٌذرظتی

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼبّرٍد

20

داٍری همبالت دٍهیي ظویٌبر اثؼبد رفتبری ٍ اجتوبػی در ظالهت

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼبّرٍد

