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 سوابق تحصیلی

ورود و فراغت از  محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
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 29-29 داًطگاُ اصفْاى)خَراسگاى( پرستاری سالهت جاهعِ ارشد یکارشناس
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 سوابق آموزشی

 یکارٍرز یبِ بعذ بِ عٌَاى هرب 29کرهاًطاُ از سال یداًطگاُ علَم پسضک ییهاها یبا داًطکذُ پرستار یّوکار (1

 بخص ٍیصُ

 یراُ اًذاز یصحٌِ برا وارستاىیب یرٍّایکرهاًطاُ جْت آهَزش ً یبا هعاًٍت درهاى داًطگاُ علَم پسضک یّوکار (9

 صُیٍ یبخص ّا

 سوابق بالینی

 در جْت پایص سالهت هردم در ّفتِ سالهت WHO سازهاى طرح در ٍ ضرکت ّوکاری با داًطگاُ علَم پسضکی تْراى  (1

 21 سال

 بیوارستاى اهام حسیي )ع( ccuسابقِ یک سال ٍ ًین کار در بخص  (9

 در بیوارستاى اهام حسیي )ع( 29سال  پرستار ًوًَِ  (9

 بیوارستاى اهام علی )ع( ccuسابقِ چْارسال کار در بخص  (4

 در بیوارستاى اهام علی)ع(  29پرستار ًوًَِ  سال  (9

 پژوهشی  -سوابق علمی

 باالی ىفطارخَ بِ هبتال بیواراى در خَدهراقبتی رفتارّای بر پرستاری هذاخالت تأثیر چاپ هقالِ با عٌَاى بررسی (1

 در ًطریِ پصٍّطی تَاًبخطی در پرستاری 1929در سال  کرهاًطاُ استاى بْذاضت ّای خاًِ بِ کٌٌذُ هراجعِ

9) Health literacy among Iranian patients with type 2 diabetes: A systematic review and 

meta-analysis 

https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.02.020DOI:   

 آًصیَگرافی عرٍق کرًٍر ضرکت در طرح تحقیقاتی داًطگاُ علَم پسضکی کرهاًطاُ تحت عٌَاى (9

 کنگره هاسوابق کارگاه و 

  ُضرکت در دٍهیي ّوایص بیي الوللی ایوًََلَشی ، آسن ٍ آلرشی کارگاEmergency Nursing Care In 

Asthma And Allergy  21در سال 

  ُضرکت در دٍهیي ّوایص بیي الوللی ایوًََلَشی ، آسن ٍ آلرشی کارگاNoninvasive Ventilation 

Therapy In Asthma  21در سال 

https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.02.020


 الوللی ایوًََلَشی ، آسن ٍ آلرشی کارگاُ  ضرکت در دٍهیي ّوایص بیيPsychological Caring For 

Clients With Asthma And Allergy  21در سال 

  ضرکت در ضطویي کٌگرُ هراقبت ّای پرستاری در جراحیْای کَلَرکتال ٍ استَهی تَسط اًجوي علوی

 21کَلَپرٍکتَلَشی ایراى در سال 

  ُ29در سال  هْارت ّای ارتباطیضرکت در کارگا  

  29ضرکت درکارگاُ پَیایی گرٍُ در سال  

 24ضرکتذر کارگاُ کٌترل عفًَت در بیواراى ٍ بیوارستاًْا در سال 

  24ضرکت در کارگاُ آضٌایی با فرآیٌذّای پصٍّطی در سال 

  24ضرکت در دٍرُ آهَزش ایوٌی ٍ سالهت ضغلی در سال 

 

 

 سایر موارد :

  آضٌایی کاهل ٍ کار با ًرم افسارMicrosoft Office (Word, Excell,…)  

 بِ باال آضٌایی با زباى اًگلیسی ٍ عربی در حذ هتَسط 

 ّن اکٌَى در حال ثبت دٍ اختراع هی باضن 

 


