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 دانشگاه//دانشکده نام درس ترم تحصیلی ردیف
واحد معادل  تعداد

 در درس مشترك

نوع درس نظري 

، بالینی

 آزمایشگاهی

19-11اول  1  
صی قلب کارآموزي با دانشجویان فوریت پزشکی )بیمارستان فوق تخص

 سیدالشهداي ارومیه( و پرستاري )بیمارستان امام خمینی ارومیه(

  

علوم پزشکی ارومیه/ 

دانشکده پرستاري و 

 مامایی ارومیه

 واحد 11/7

 (ساعت 252)
 بالینی

 



19-11دوم  2  
( با دانشجویان فوریت پزشکی )بیمارستان 1هاي داخلی )کارآموزي فوریت

 (فوق تخصصی قلب سیدالشهداي ارومیه

علوم پزشکی ارومیه/ 

دانشکده پرستاري و 

 مامایی ارومیه

 واحد 22/5

 ساعت( 112)
 بالینی

12-13دوم  3  

 )قلب و عروق( 3پرستاري داخلی جراحی 

 )اندوکرین( 3پرستاري داخلی جراحی 

 )تنفس( 3پرستاري داخلی جراحی 

 )عفونی( 3پرستاري داخلی جراحی 

 یت()آب و الکترول 1پرستاري داخلی جراحی 

 )سرطان( 1پرستاري داخلی جراحی 

 کارآموزي

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 17/1

 واحد 7/9

 واحد 17/1

 واحد 17/9

 واحد 7/9

 واحد 2/9

 واحد 09/5

 نظري

 نظري

 نظري

 نظري

 نظري

 نظري

 بالینی

13-11اول  1  

 )مغز و اعصاب(  1پرستاري داخلی جراحی 

 )خون( 1ی پرستاري داخلی جراح

 )گوارش و آنورکتال( 2پرستاري داخلی جراحی 

 )کلیه و مجاري ادرار( 2پرستاري داخلی جراحی 

 کارآموزي

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 39/1

 واحد 95/1

 واحد 1

 واحد 1 

 واحد 52/1

 نظري

 نظري

 نظري

 نظري

 بالینی

13-11دوم  5  

 و عروق()قلب  3پرستاري داخلی جراحی 

  )تنفس( 3پرستاري داخلی جراحی 

 مفاهیم پرستاري )سرطان(

 کارآموزي

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 17/1

 واحد 17/1

 واحد 1

 واحد 17/5

 نظري

 نظري

 نظري

 بالینی

11-15اول  3  

 )مغز و اعصاب(  1پرستاري داخلی جراحی 

       )خون( 1پرستاري داخلی جراحی 

 اي()اختالالت تغذیه 1سالمندان  -ستاري بزرگساالنپر

 )اختالالت دفعی(  1سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 کارورزي در عرصه 

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 39/1

 واحد 95/1

 واحد 75/9

 واحد 15/9 

 واحد 17/21

 نظري

 نظري

 نظري

 نظري

 بالینی



11-15دوم  7  

 )اختالالت گردش خون( 2سالمندان  -گساالنپرستاري بزر

 )اختالالت تنفسی( 2سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 مفاهیم پرستاري )سرطان(

 کارورزي در عرصه

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 1/9

 واحد 1/9

 واحد 1

35/17 

 نظري

 نظري

 نظري

 بالینی

10-15اول  8  

 ادراکی(-)اختالالت شناختی 3دان سالمن -پرستاري بزرگساالن

 اي()اختالالت تغذیه 1سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 )اختالالت دفعی( 1سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 کارورزي در عرصه

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 1

 واحد 75/9

 واحد 15/9

21/15 

 نظري

 نظري

 نظري

   بالینی

15-10دوم  9  

 )اختالالت گردش خون( 2سالمندان  -ستاري بزرگساالنپر

 )اختالالت تنفسی( 2سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 مفاهیم پرستاري )سرطان(

 مراقبت در منزل

 کارورزي در عرصه

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 1/9

 واحد 1/9

 واحد 1

 واحد 1

10/21 

 نظري

  نظري

 نظري

 نظري

   بالینی

10-17اول  31  

 ادراکی(-)اختالالت شناختی 3سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 اي()اختالالت تغذیه 1سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 )اختالالت دفعی( 1سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 کارورزي در عرصه

 کارآموزي

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 1

 واحد 75/9

 احدو 15/9

21/15 

22/2 

 نظري

 نظري

 نظري

   بالینی

 بالینی

10-17دوم  33  

 )اختالالت گردش خون( 2سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 )اختالالت تنفسی( 2سالمندان  -پرستاري بزرگساالن

 مفاهیم پرستاري )سرطان(

 کارآموزي

 کارورزي در عرصه

علوم پزشکی ارومیه/ 

 دانشکده پرستاري بوکان

 واحد 1/9

 واحد 1/9

 واحد 1

 واحد 52/3

 واحد 5/5

 نظري

  نظري

 نظري

 بالینی

   بالینی

17-12دوم  31  پرستاري کارآموزي اصول و فنون 
علوم پزشکی کرمانشاه/ 

 دانشکده پرستاري سنقر
   بالینی واحد 5/1



 
 

   هاي داخلی و خارجیارائه مقاالت در کنگره
 

 ارائهوع ن محل برگزاري  موضوع تاریخ نام کنگره ردیف

1 
دومین همایش کشوري 

 ایمنی بیمار
 1311آبان ماه  5-3

بررسی خطاهاي اجرایی در فرایند دارو دادن توسط پرسنل پرستاري در 

 هاي شهرستان مریوانبیمارستان
 پوستر ایران-ارومیه

2 
دومین همایش کشوري 

 ایمنی بیمار
 1311آبان ماه  5-3

ت گرفته توسط پرسنل بررسی میزان و نوع خطاهاي دارویی صور

 پرستاري بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 پوستر ایران-ارومیه

3 

International  st1

Cardiac Surgery 

Congress in 

Mazandaran 

8-10 May 2013 

اردیبهشت  12 -29)

12) 

A Comparative study of conference method and 

learning with educational software of Arrhythmia 

simulator on ECG’s interpretation knowledge and 

skills among Sayedalshohada hospital’s nursing staff, 

Urmia 2013 

 پوستر ایران -مازندران

1 

International 

Congress on 

Women’s health 

promotion 

11-13 September 

2013 
 (12شهریور  22-29)

The survey on Existential well-being in Urmia’s 

nursing and midwifery female student 
 پوستر ایران -ارومیه

5 

International 

Congress on 

Women’s health 

promotion 

11-13 September 

2013 
 (12شهریور  22-29)

The survey on Spiritual health of futures’ health care 

staff ; nursing and midwifery student 
 پوستر ایران -ارومیه

0 
کنگره سراسري 

 رفتارهاي پرخطر
 1312آبان ماه  1-7

-مصرف خودسرانه دارو و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه

 هاي شهر ارومیه
 سخنرانی ایران -زاهدان



7 

اولین سمینار سراسري 

یادگیري مبتنی بر تیم 

 شکیدر آموزش علوم پز

 سخنرانی ایران -تهران تاثیر یادگیري مبتنی بر گروه بر انجام معاینات سیستم عصبی 1312آبان ماه  39

2 

International  th6

nursing 

management 

conference 

27-29 October 

2014 

 (1313آبان ماه  7-5)

Evaluation of nursing students’ perception toward 

using of Audience Response System in the classroom 

teaching process  

Bodrum-

Turkey 
 سخنرانی

1 

ء همایش ملی ارتقا

کیفیت خدمات 

بهبود تعامل "پرستاري 

 "با بیمار و جامعه

 1313اسفندماه  11-12
بررسی تاثیر اجراي دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاري بر کیفیت 

 عملکرد پرستاران بخش هاي جنرال
 پوستر ایران -خوي

19 

ء همایش ملی ارتقا

کیفیت خدمات 

بهبود تعامل "پرستاري 

 "با بیمار و جامعه

 1313اسفندماه  11-12
بررسی تاثیر اجراي برنامه مراقبتی بر اساس الگوي سازگاري روي بر 

 سالمت معنوي سالمندان خانه هاي سالمندان
 سخنرانی ایران -خوي

 

 



 

  المللیو بینر داخلی مقاالت در نشریات معتب چاپ
 

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله 

 تحقیقی
 نام نشریه

ناشر یا محل 

 انتشار

مشخصات 

 نشریه
 تاریخ انتشار

سال 

 چندم
 سال ماه شماره

1 
بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاري نسبت به کاربرد سیستم پاسخ 

 ( در فرایند آموزش کالسیARSمخاطب )
 پژوهشی

مجله دانشکده 

رستاري و مامایی پ

 ارومیه

 1312 1 1 11 ارومیه

2 
ضعف در دانش داروشناسی دانشجویان پرستاري؛ فراوانی، علل و 

 راهکارها
 پژوهشی

مجله دانشکده 

پرستاري و مامایی 

 ارومیه

 1312 0 0 11 ارومیه

3 

A survey on the effect of 
educational software method of Arrhythmias 

simulator on the level of knowledge of 

Electrocardiogram interpretation in nurses 

Original 

article 
Iran J Critical 

Care Nurse 
Tehran 6 3 9 2013 

1 
ورزي بر کاهش عالئم اختالل بررسی اثربخشی آموزش گروهی جرئت

 روییاضطراب اجتماعی و بهبود کم
 پژوهشی

مجله پزشکی 

 ارومیه
 1312 1 1 21 ارومیه

5 
Evaluation of nursing student's perception of using 

Team-based Learning (TBL) during teaching process 
Original 

article 
Life Science 

Journal 
China 11 9 5 2014 

0 
 هاي مراقبت دارویی در اي بر خودارزیابی دانشجویان از مهارتطالعهم

 ري دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدانشجویان پرستا
 پژوهشی

مجله دانشکده 

پرستاري و مامایی 
 1313 7 7 12 ارومیه



 ارومیه

7 

The Effect of Care Plan Application Based On Roy 

Adaptation Model on the 

Self-Efficacy in Elderly People in Urmia Nursing 

Homes 

Original 

article 

Research 

Journal of 

Pharmaceutica

l, Biological 

and Chemical 

Sciences 

 6 1 1 2015 

2 
مامایی هاي یادگیري ترجیحی دانشجویان پرستاري وسبک

 پزشکی ارومیهعلومدانشگاه
 پژوهشی

مجله دانشکده 

پرستاري و مامایی 

 ارومیه

 11 1 1 13 ارومیه

1 
از مربی و  بررسی انتظارات دانشجویان پرستاري و مامایی ارومیه

 زاي درك شده در طول آموزش بالینی و تئوريعوامل استرس
 پژوهشی

فصلنامه مرکز 

مطالعات و توسعه 

آموزش علوم 

پزشکی جندي 

 شاپور

 11 1 2 0 اهواز

19 
( بر یادگیري TBLارزیابی تاثیر اجراي روش یادگیري مبتنی بر گروه ) 

 درس دیابت در دانشجویان پرستاري
 پژوهشی

شکده مجله دان

پرستاري و مامایی 

 ارومیه

 10 19 19 15 ارومیه

11 

The Impact of Team-Based Learning on Nervous 

System Examination 

Knowledge of Nursing Students 

Original 

Article 

Journal of 
Caring 

Sciences 
Tabriz 4 4 12 2015 

 
 



 

 

 سوابق اشتغال 

 

 

 سایر موارد
 

 

 عنوان ردیف

 شرکت در دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در حیطه مدیریت در شیراز 1

 نشانی تاریخ پایان تاریخ شروع شهرستان نوع استخدام نوع مسئولیت ازمانواحد س محل کار گذشته و فعلی

دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

دانشکده پرستاري و 

 مامایی ارومیه
 39/3/1311 1/7/1319 ارومیه حق التدریس مربی بالینی

ارومیه، نازلو، پردیس دانشگاه 

 علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

پرستاري  دانشکده

 بوکان
 عضو هیات علمی

هیات علمی متعهد به 

 خدمت
 11/19/1312 1/19/1312 بوکان

بوکان، بلوار کردستان، دانشکده 

 پرستاري

دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

دانشکده پرستاري 

 بوکان

سرپرست و معاونت 

 آموزشی

هیات علمی متعهد به 

 خدمت
 19/3/1315 22/7/1313 بوکان

ستان، دانشکده بوکان، بلوار کرد

 پرستاري

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه
 مشغول 12/3/1312 سنقر پیمانی عضو هیات علمی دانشکده پرستاري سنقر

سنقر، میدان سپاه،  دانشکده 

 پرستاري



 "عدالت در سالمت"کت در نشست علمی با عنوان شر 2

 End Noteشرکت در کارگاه آموزشی  3

 روزه نشست هم اندیشی استعدادهاي درخشان با وزیر بهداشت به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی یاسوجشرکت در سمینار یک 1

 عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 5

 ادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکی یاسوجعضویت در استعد 0

 عضویت در استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 7

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کمیته تحقیقاتبرگزار شده توسط  SPSSشرکت در کارگاه آموزشی  2

 شرکت در دومین همایش ایمنی بیمار 1

 برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه" پزشکی جستجو در منابع"شرکت در کارگاه آموزشی  19

 برگزار شده توسط دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه End Noteشرکت در کارگاه آموزشی  11

 ارومیه اهلل طالقانیدر مرکز آموزشی درمانی آیت جهت پرستاران هاي قلبیریتمیمدرس کارگاه آموزشی تشخیص دیس 12

 جهت دانشجویان پرستاري بوکان Power pointمدرس کارگاه آموزش  13

 مدرس دوره آموزشی ترمینولوژي پزشکی در دانشکده پرستاري بوکان 11

 مقدماتی در دانشکده پرستاري بوکان CPRمدرس کارگاه آموزشی  15

 انداري شهرستان بوکانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده پرستاري بوکان توسط فرمنا 10

 طرح هاي پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه داور 17

 برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Web of Scienceو  Pumedشرکت در کارگاه آشنایی با  12



 نامه اختراع برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهشرکت در کارگاه آشنایی با ثبت اختراع و چگونگی تکمیل اظهار 11

 

 


