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 سوابق کاری:

   مطابق با قانون استفاده از دانشجویان پرستاری  مقطع کارشناسی ارشد تحصیل در حین اشتغال به کار(

روان  و اعصاب 1ماه در بخش 8به مدت 30/9/1395ایتلغ1/2/1395در بالین(از تاریخ 

 بیمارستان اموزشی درمانی فارابی در شهر کرمانشاه

  اعصاب و روان بیمارستان فارابی در 2ماه در بخش4اشتغال به )طرح قبل از خدمت سربازی(به مدت

 1396سال

  1397/2/5عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری سنقر از تاریخ 
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 :ی طرح های تحقیقات

   الالت خواباختالالت روانی، اخت، بهداشت روانعالقه مند به تحقیق در زمینه  .1

طرح پژوهشی مصوب)بررسی رابطه بار خانواده و حمایت اجتماعی در مراقبان بیماران اسکیزوفرن در  .2

 (1396شهرکرمانشاه در سال 

تحقیقات خواب دانشگاه علوم  پیگیری دو ساله بیماران مبتال به بی خوابی مزمن مراجعه کننده به مرکز .3

 پزشکی کرمانشاه

مبتال به سرطان در  مارانیبا اضطراب مرگ در ب یو تجارب معنو یاجتماع تیارتباط حما یبررس .4

 1397کرمانشاه در سال  یطالقان مارستانیب

 انیخواب در دانشجو تیفیمرتبط با ک یروانشناخت یو همبسته ها یجانیه میتنظ یراهبردها یبررس .5

 1397کرمانشاه در سال یاه علوم پزشکدانشگ

 یسالمندان ساکن در سراها یو تاب آور یبر اضطراب وجود یگروه یخاطره پرداز ریتاث یبررس .6

 شهر کرمانشاه یسالمند

 1397شهر کرمانشاه در سال  یسالمند یسراها میسالمندان مق یتیحما یازهاین یبررس .7

 یماران همودیالیزی بررسی اثر مدل پایداری تطابقی بر کیفیت خواب ب .8

بررسی تاثیر گروه درمانی با رویکرد اموزشی حمایتی بر تندیگی و تاب اوری در خانواده های بیماران  .9

 همودیالیزی

 مقایسه اثر بخشی دو روش مادون قرمز و طب سوزنی الکتریکی بر شدت عالئم سندرم پای بی قرار.10

 بررسی کیفیت خواب در بزرگساالن مبتال به لکنت زبان.11

بررسی ویژگی های انتروپومتریک،جمعیت شناختی و شاخص های مرتبط با خواب در بیماران اپنه .12

 انسدادی خواب

 :عضویت ها

 .دبیر کمیته اخالق دانشکده پرستاری سنقر

 .مسئول امور بالینی دانشکده پرستاری سنقر

 .دانشکده پرستاری سنقر شورای آموزشیعضو 

 .عضو شورای فرهنگی داشکده پرستاری سنقر
 96تا96از سال کانون سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهعضو 

 .94تا90از سالعضو شورای فرهنگی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 زبان: 

 .زبان ملی – فارسی

  .روان درخواندن وترجمه متون پزشکی -انگلیسی
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2- Qanbari Zadeh B, Hadadian F, Salari N, Maazinezhad S, Khaledi Paveh B. et al. The Effect of 

Transcotaneus Electrical Acupoint Stimulation on Sleep Quality in Nurses, J Kermanshah Univ Med Sci. doi: 

10.5812/jkums.68669.(ISC). 

3-Mohammad Rezaei, Behnam Khaledi Paveh, Soroush Maazinezhad , Habibolah Khazaie Respiration data 

on sleep state misperception, psychophysiological insomnia and normal individuals from a cross sectional 

study 

  

 پایان نامه

مصوب 96190بررسی تاثیر تحریک الکتریکی نقاط طب سوزنی بر کیفیت خواب در بیماران مبتال به بی خوابی مزمن با شماره 

 .در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ه شده در سمینارها و کنگره ها:یمقاالت ارا

 یاهلل طالقان تیآ مارستانیسال مراجعه کننده به ب 12ریدکان زدر کو یو تحتان یاندام فوقان یها یده ساله شکستگ یفراوان یبررس-1

 .،هجدهمین کنگره ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور،قزوین(شفاهی)یسال ها نیکرمانشاه در ب

 نیعروق کرونـر قلـب در اسـتان کرمانشـاه )پوسـتر،هجدهم      یماریمبتال به ب مارانیدر ب یدیپیل لیپروفا یسطح سرم زانیم یبررس -2

 .(نیکشور،قزو یعلوم پزشک انیکنگره ساالنه دانشجو

 شرکت در کارگاه:

(در در پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی،دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی تشخیصی اختالالت خوابشرکت در کارگاه )-1

 ساعت 9به مدت26/5/1396در شهر تهران در تاریخ 

،برگزار شده توسط کانون دانشجویی سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهداشت و سالمت خواب)شرکت در کارگاه -2

 ساعت. 3به مدت 20/8/1394در 

در هفته سالمت  در پایگاه های بهداشتی سطح شهر کرمانشاه در اردیبشت ماه  (مشاوره و سالمت روان )برگزاری کمپ-3

 به مدت چهار روز 1395

در هفته سالمت  در پایگاه های بهداشتی سطح شهر کرمانشاه در اردیبشت ماه ( مشاوره و سالمت روانبرگزاری کمپ)  -4

 روز سهبه مدت 1396

(در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ کنترل عفونتشرکت در کارگاه یک روزه)-5

http://dx.doi.org/10.5812/jkums.68669
http://dx.doi.org/10.5812/jkums.68669
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 به مدت شش ساعت.29/11/1394

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ  (درایمنی بیمارشرکت در کارگاه یک روزه) -6

 به مدت شش ساعت.14/8/1394

(در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ مهارت های ارتباطیشرکت در کارگاه یک روزه) -7

 به مدت چهار ساعت.23/7/1394

 1394وز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال در ر (سالمت روان )برگزاری غرفه-8

برای دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  (مهارت های ارتباطی )برگزاری کارگاه-9

1395 

و مامایی در  (در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاریخدمات مبتنی بر شواهدشرکت در کارگاه یک روزه) -10

 به مدت شش ساعت.12/3/1395تاریخ 

(در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری و ارتقا کیفیت خدمات پرستاریشرکت در کارگاه یک روزه) -11

 به مدت شش ساعت.30/2/1395مامایی در تاریخ 

شکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری و مامایی در (در دانشگاه علوم پزاشنایی با حاکمیت بالینیشرکت در کارگاه یک روزه) -12

 به مدت شش ساعت.13/12/1394تاریخ 

 97ی فشار خون و دیابت در مناطق محروم شهرستان سنقر و کلیایی در دی ماهربرگزاری اردو جهادی جهت غربالگ-13

ی دانشجویان دانشکده تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی)روش جستجوی مقاالت در پایگاه های اینترنتی( برا-14

 پرستاری سنقر و کلیایی
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(برای دانشجویان کارشناسی پرستاری به صورت مربی بالینی به بهداشت روان کارآموزیتدریس واحد)-1 

 1395-96واحد در نیمسال اول 1.56ساعت برابر با 26.66مدت

ساعت 50پرستاری به صورت مربی بالینی به مدت  (برای دانشجویان کارشناسیبهداشت روانکارآموزی  تدریس واحد) -2

 1395-96واحد در نیمسال دوم 2.94برابر با 

برای دانشجویان 96-97(در نیمسال دوم سال تحصیلی 1تدریس واحد کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان)-3

 کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری سنقر

 کارشناسی پرستاری  7برای دانشجویان ترم 97-98رستاری در نیمسال اول تحصیلی تدریس واحد کاراموزی مدیریت پ-4

 کارشناسی پرستاری 7برای دانشجویان ترم 97-98نیمسال اول تحصیلی تدریس واحد تئوری اخالق حرفه ای در -5

 97-98کارشناسی پرستاری ئر نیمسال دوم3تدریس واحد پرستاری بهداشت روان برای دانشجویان ترم-6

 97-98کارشناسی پرستاری پرستاری در نیمسال دوم 5تدریس واحد پرستاری بیمار های روان برای دانشجویان ترم-7

 97-98کارشناسی پرستاری در نیمسال دوم 1تدریس واحد روانشناسی فردی و اجتماعی برای دانشجویان ترم-8

 98-97ارشناسی پرستاری در نمیسال دومک 5تدریس واحد کارآموزی مشکالت شایع ایران برای دانشجویان ترم-9

 98در نیمسال تابستان 5تدریس واحد کاراموزی پرستاری بهداشت و بیماری های روان برای دانشجویان ترم -10

  تقدیر نامه ها:

تقدیر از جانب ریاست دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه جهت برگزاری کمپ سالمت در هفته سالمت در لوح   -1

 1395مراکز بهداشتی شهر کرمانشاه در سال

 97لوح تقدیر از جانب رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مناسبت روز معلم در سال -2

لوح تقدیر از جانب رئیس دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی به جهت همکاری در برگزاری آزمون پایان کارورزی -3

 94دانشجویان پرستاری ورودی 

 98لوح تقدیر از جانب رئیس دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی به مناسبت روز معلم در سال -4

  


