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تحصیالت:
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

پرستاری
پرستاری

دکتری
کارشناسی ارشد

پرستاری

کارشناسی

دانشگاه محل
تحصیل
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

تاریخ فراغت از

شهر

کشور

تهران
تهران

ایران
ایران

تیر 49
آیان 39

سنندج

ایران

اسفند 31

تحصیل

پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل:
عنوان پایان نامه

مقطع تحصیل

نام استاد یا اساتید راهنما

بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست ( ) TENSبر میزان
درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتالء به استئوآرتریت زانو

کارشناسی ارشد

دکتر عیسی محمدی

دکتری

دکتر سیما کرمانشاهی

تبیین فرایند و طراحی مدل مدیریت دانش بالینی در پرستاران

1

الف -سوابق آموزشی:
مقطع

نوع فعالیت (هر نوع

تحصیلی

فعالیت آموزشی)

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

کارشناسی،
کارشناسی ارشد

تدریس نظری ،کارآموزی

دروس تئوری پرستاری و اطاق
عمل

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

کارشناسی

تدریس نظری ،کارآموزی

پرستاری داخلی جراحی  8و 9
روش تحقیق در پرستاری

1835-49

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

کارشناسی

تدریس نظری ،کارآموزی

پرستاری داخلی جراحی  8و 9

1839-33

مؤسسه محل تدریس

عنوان درس

مدت تدریس
1849 -

ب -سوابق پژوهشی:
پروژه های تحقیقاتی مصوب:
نوع فعالیت در طرح

عنوان

مجری

همکار

وضعیت فعلی طرح

مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش های عمومی با
پرستاران شاغل در بخشهای ویژه

مجری

تمام شده (دانشگاه آزاد مهاباد)

مقایسه تاثیر کلرهگزیدین گلوکنات  %6و الکل اتیلیک  %36در ضد عفونی
کردن محل کاتتر در بیماران تحت همودیالیز

مجری

تمام شده (دانشگاه آزاد مهاباد )
همکار

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی با بهزیستی در سالمندان

تمام شده (دانشگاه آزاد مهاباد )

بررسی تاثیر آموزش فرایند آموزش به بیمار به روش بحث گروهی بر میزان
دانش و نگرش پرستاران درمانگاه دی کلینیک تامین اجتماعی

مجری

تمام شده (دانشگاه آزاد مهاباد )

بررسی وضعیت آنمی فقر آهن در بیماران تحت دیالیز بیمارستان امام خمینی
مهاباد

مجری

تمام شده (دانشگاه آزاد مهاباد )

بررسی ارتباط فشارخون با شاخص توده بدن در سن  13-86سالگی در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد

مجری

تمام شده (دانشگاه آزاد مهاباد )

طرحهای مصوب شده دانشجویی:
مقطع تحصیلی
ارائه دهندۀ

عنوان

پایان نامه

6

سمت در پایان
نامه

مقاالت اا

شده در مجالت خارجی:

نام نشریه
عنوان
Journal of
The Exploration of Challenges in Clinical
Nursing and
Knowledge Management In Nurses: A
Midwifery
Qualitative Study
Sciences
Asian Pacific
Risk of Breast Cancer in Relation to
Journal of Cancer
Reproductive Factors in North-west of Iran
Prevention
International
Journal of
Internal Evaluation of Nursing Department
Management and of Islamic Azad University of Mahabad in
Humanity
2014
Sciences

مقاالت اا

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

4

2

1-9

2015

16

2

1-5

2015

4

430-434

2014

شده در مجالت داخلی:
عنوان

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

درک پرستاران از فضای دانش آفرینی در بالین بر اساس یک
مطالعه کیفی

فصلنامه مدیریت
پرستاری

8

8

60-89

1848

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در
بیماران تحت همودیالیز .بیمارستان امام خمینی شهرستان
مهاباد

پژوهش پرستاری

4

1

88-84

1848

بررسی شیوع و تداوم مشکالت سالمتی مادران بعد از زایمان
و همبستگی آن با تعداد زایمان

مدیریت ارتقای
سالمت

1

9

51-06

1841

کیفیت خواب پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران
و عوامل موثر بر آن

نشریه پرستاری ایران

68

08

13-65

1834

گزارش یک مورد سندرم " آسم ناشی از آسپرین " به دنبال فصلنامه دانشگاه علوم
پزشکی جهرم
مصرف ناپروکسن

3

8

06-03

1833

مجله راهبرهای
آموزش

6

6

بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست
( )TENSبر دامنه حرکتی و میزان خشکی صبحگاهی در
بیماران مبتالء به استئوآرتریت زانو

مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی
شهر کرد

4

بررسی تاثیر برنامه ورزشی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان
در سال 35-30

مجله دانشگاه علوم
پزشکی شهید
صدوقی یزد

10

بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست
( )TENSبر میزان درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتالء به
استئوآرتریت زانو

مجله علمی پژوهشی
دانشور

19

ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد

8

6

1

19

8-0
06-03

31-30

54-00

1833
1830

1833

1830

ارائه مقاله در همایش ،کنفرانس و غیره ( داخلی و خارجی):
نوع ارائه
عنوان مقاله

نام همایش ،کنفرانس

محل ارائه

تاریخ

European
Psychiatry

اتریش

6611

دانشگاه علوم پزشکی
کاشان

پاییز 30

(سخنرانی،
پوستر و …)

Burnout syndrome: A
comparison between intensive
unit and general unit nurses
بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق
پوست ( ) TENSبر میزان درد و کیفیت
زندگی در بیماران مبتالء به استئوآرتریت زانو

همایش سراسری
سالمندی کاشان

بررسی موانع اجرای فرایند آموزش به بیمار
جهت ارتقاء سطح سالمت در بیمارستان امام
خمینی شهرستان سقز

همایش سراسری ارتقاء
سالمت

بررسی تاثیر آموزش فرایند آموزش به بیمار به
روش بحث گروهی بر میزان دانش و نگرش
پرستاران درمانگاه دی کلینیک تامین اجتماعی
مهاباد

اولین همایش منطقه ای
مددجو محور

بررسی وضعیت آنمی فقر آهن در بیماران تحت
همودیالیز بیمارستان امام خمینی مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی
کردستان
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مهاباد

1833

خرداد 33

پوستر

سخنرانی

پوستر

سخنرانی

هشتمین کنگره سراسری
هماتولوژی و انکولوژی
ایران

دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه

مهر 33

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی در سومین کنگره سراسری
بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی ارتقاء سالمت در بیماریهای
مزمن
مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

خرداد 33

بررسی کیفیت خواب بیماران تحت درمان با سومین کنگره سراسری
همودیالیز در بیمارستان امام خمینی شهر مهاباد ارتقاء سالمت در بیماریهای
مزمن

دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

خرداد 33

چگونه از  Concept mappingبه عنوان
همایش منطقه ای دانشگاه
یک روش مناسب برای تدریس دروس پرستاری
آزاد اسالمی واحد تنکابن
استفاده کنیم

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تنکابن

اسفند 33

سخنرانی

کمربند سرطان مری را بیشتر بشناسیم

اولین سمینار بدخیمی های
کودکان و یزرگساالن

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد سنندج

خرداد 34

سخنرانی

بررسی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در شهر
تهران

همایش سراسری سالمندی
و پزشکی سالمندان

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

1835

پوستر

بررسی ارتباط بین درد مزمن و کیفیت زندگی در
بیماران استئوآرتریت زانو

اولین همایش سراسری
کیفیت زندگی

دانشگاه تربیت مدرس
تهران

1835

پوستر

9

پوستر

پوستر

پوستر

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی:
نوع همکاری

نام مجمع

مدت عضویت

محل فعالیت مجمع

تدریس در کارگاه های مختلف ( آموزشی ،پژوهشی و اجرائی)
سطح فراگیران دوره

محل برگزاری

سال

نام دوره
روش تحقیق در پرستاری

کارشناس

بیمارستان فاطمه الزهرا
میاندوآب

1833 ،1830

کمکهای اولیه در سوانح

کارمند

دانشگاه آزاد مهاباد

1849 ،1846 ،1833

کارشناس

بیمارستان تامین اجتماعی
مهاباد

1849 ،1830

هیدروتراپی

کارمند

دانشگاه آزاد مهاباد

1848

آشنایی با طب مکمل

دانشجو

دانشگاه آزاد مهاباد

1848

روش تحقیق

دانشجو

دانشگاه آزاد مهاباد

1849 ،1848 ،1846

کارمند ،هیات علمی

دانشگاه آزاد سقز

1849

هیات علمی

دانشگاه آزاد مهاباد

1849 ،1846

کارگاه احیاء قلبی  ،ریوی ،مغزی

آشنایی با بیماریی ابوال
تفسیر ABG

شرکت در کارگاه های مختلف:
نام دوره

سطح فراگیران دوره

محل برگزاری

تاریخ

آشنایی با روش تحقیق کیفی

دانشجوی دکتری

دانشگاه تربیت مدرس تهران

اسفند 46

آشنایی با نرم افزار end note

دانشجوی دکتری

دانشگاه تربیت مدرس تهران

خرداد 41

همکاری با مجالت علمی:
نام مجله

نوع همکاری

مجله آموزش در پرستاری

داور

محل انتشار

مدت همکاری
 1سال

5

ج -پست های اجرائی:
مکان فعالیت

مدت

سمت

مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد مهاباد

دانشگاه آزاد مهاباد

خرداد  29تا خرداد 29

دبیر علمی اولین همایش مراقبت مدجو محور

دانشگاه آزاد مهاباد

اسفند 29

دبیر علمی دومین همایش مراقبت مدجو محور

دانشگاه آزاد مهاباد

اردیبهشت 29

دانشگاه آزاد مهاباد

خرداد 7831

دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای " مراقبت
مددجو محور"

عضویت در کمیته ها و شوراها:
نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

شورای پژوهشی دانشکده

عضو

تقدیر و قدردانی:
مرجع اهدا کننده

عنوان

سایر موارد:
تالیف کتاب :
 .1ترمینولوژی پرستاری :واژه های تخصصی رایج در پرستاری
 .2درسنامه جمعیت و تنظیم خانواده

0

مدت فعالیت

