
 
 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی

 ورود و فراغت از تحصیل محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 92-88 دانشگاه علوم پزشکی ایران پرستاری  وستهیپ یکارشناس

 95-92 دانشگاه اصفهان پرستاری سالمت جامعه ارشد یکارشناس

 تاکنون-98دانشگاه علوم پزشکی تهران                                    آموزش پزشکی                    کاشناسی ارشد  

 

 سوابق آموزشی

بخش  یکارورز یبه بعد به عنوان مرب 95کرمانشاه از سال یدانشگاه علوم پزشک ییماما یبا دانشکده پرستار یهمکار (1

 ویژه

 یراه انداز یصحنه برا مارستانیب یروهایکرمانشاه جهت آموزش ن یبا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشک یهمکار (2

 ژهیو یبخش ها

 1398عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری سنقر از سال (3

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی (4

 

 

 طیبه اقبالی                          :ینام خانوادگو نام 

 محل تولد : کرمانشاه

 محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پرستاری سنقر

 عنوان شغلی : مربی عضو عیئت علمی

 Tayebeh_eghbali@yahoo.comآدرس الکترونیک : 

Tayebeh.eghbali@kums.ac.ir 

 08338239164: ثابت تلفن 
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 سوابق بالینی

 در جهت پایش سالمت مردم در هفته سالمت WHO سازمان طرح در و شرکت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران  (1

 91 سال

 بیمارستان امام حسین )ع( ccuسابقه یک سال و نیم کار در بخش  (2

 در بیمارستان امام حسین )ع( 93سال  پرستار نمونه  (3

 بیمارستان امام علی )ع( ccuسابقه چهارسال کار در بخش  (4

 در بیمارستان امام علی)ع(  97پرستار نمونه  سال  (5

 پژوهشی  -سوابق علمی

 باالی نفشارخو به مبتال بیماران در خودمراقبتی رفتارهای بر پرستاری مداخالت تأثیر چاپ مقاله با عنوان بررسی (1

 در نشریه پژوهشی توانبخشی در پرستاری 1395در سال  کرمانشاه استان بهداشت های خانه به کننده مراجعه

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

meta-analysis 

3) Evaluation of Sexual Satisfaction in Pregnant Women with Vaginal Candidiasis              

 آنژیوگرافی عروق کرونر تی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحت عنوانشرکت در طرح تحقیقا (4

 بیماران مبتال به ویروس کرونا : یک مطالعه پدیدار شناسی تنفسی-شرکت در طرح تحقیقاتی تجربه احیای قلبی (5

 شرکت در طرح تحقیقاتی تجربه سم زدایی در بیماران خام گیاه خوار (6

 کنگره هاسوابق کارگاه و 

  شرکت در دومین همایش بین المللی ایمونولوژی ، آسم و آلرژی کارگاهEmergency Nursing Care In 

Asthma And Allergy  91در سال 

  شرکت در دومین همایش بین المللی ایمونولوژی ، آسم و آلرژی کارگاهNoninvasive Ventilation 

Therapy In Asthma  91در سال 

 المللی ایمونولوژی ، آسم و آلرژی کارگاه  شرکت در دومین همایش بینPsychological Caring For 

Clients With Asthma And Allergy  91در سال 

  شرکت در ششمین کنگره مراقبت های پرستاری در جراحیهای کولورکتال و استومی توسط انجمن علمی

 91کولوپروکتولوژی ایران در سال 

  93در سال  مهارت های ارتباطیشرکت در کارگاه  

  93شرکت درکارگاه پویایی گروه در سال  



 94در کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستانها در سال شرکت 

  94شرکت در کارگاه آشنایی با فرآیندهای پژوهشی در سال 

  94شرکت در دوره آموزش ایمنی و سالمت شغلی در سال 

 عضویت ها

 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری سنقر 

 عضو شورای فرهنگی دانشکده پرستاری سنقر 

 دبیر کمیته اعتبار بخشی دانشکده پرستاری سنقر 

 دبیر کمیته استعداد درخشان دانشکده پرستاری سنقر 

 دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری سنقر 

 

 سایر موارد :

  آشنایی کامل و کار با نرم افزارMicrosoft Office (Word, Excell,…)  

 به باال با زبان انگلیسی و عربی در حد متوسط آشنایی 

 هم اکنون در حال ثبت دو اختراع می باشم 

 


