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 :سوابق کاری

 

  جراحی کار بعنوان پرستار در بخش های مختلف بیمارستان بیستون ازجمله

 سال 7بمدت  ccuقلب وجنرال و ICUجنرال،جراحی چشم وقلب،داخلی،

 دراشتغال مدت کوتاهی نیز  و  CCUاورژانس بیمارستان امام  بیمارستان امام علی)ع( و

 حسین)ع(

 سابقه ی تدریس درس و  هیئت علمی بالینی دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه وسنقر

های: بررسی وضعیت سالمت، پرستاری در اورژانس و سوانح و بالیا، پرستاری سالمندی 

رستاری مراقبت های پ، پرستاری سالمندی قلب و عروق، ENTدر بیماری های چشم و 

 و دیالیز CCU.ICUویژه در بخش های 

  :سابقه ی آموزش بالینی بعنوان مربی دانشکده در واحد های مختلف بالینی از جمله

 ....، ccu ،icuکارآموزی پرستاری سالمندی قلب و عروق، اورژانس، مادر و نوزاد، 

 

 حرفه ای: یلی وصتح - افتخارات آموزشی عناوین و

 

 استعداد درخشان  فارغ التحصیل نفر اول دوره کارشناسی و شاگرد اول کل دانشکده و

 وسهمیه یک درصدی دانشکده برای ورود به دوره ارشد (37/37)بامعدل کل: دانشگاه

 13/37معدل کل وم دوره کارشناسی ارشد بانفر د 

  دانشگاه علوم کسب عنوان دانشجوی برتر علمی در سالهای متمادی تحصیلی از سوی

 پزشكی کرمانشاه

  عضو کمیته EDOدر دوره کارشناسی مامایی -دانشکده پرستاری 

 3433 الکارشناس واحد پژوهش بیمارستان بیستون از س 

 3434پرستار نمونه بیمارستان بیستون در سال 

  پیرامون  ودر راستای آموزش ان پایانامه وعن و ی فعالیت های پژوهشی، مقاالت تمامانجام

 آموزش بالینی مشکالت آموزشی و

 و واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی پرستاری دانشکده  همکاری با سابقه تدریس و

هیئت علمی حق التدریسی  بعنواندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی  نیز کرمانشاه و

 و مربی بالینی

 سوی سازمان ملی جوانان کسب عنوان جوان ممتاز از 



 شرکت در کنفرانس ها و دوره های آموزشی بعنوان سخنران و فراگیر 

  مت خدطی دوران و ستاد کل نیروهای مسلح در سپاه کل سرباز نمونه کشوری کسب عنوان

 سربازی مقدس

 پادگان گروه توپخانه  شرکت در طراحی، احداث و تجهیز اورژانس و کلینیک  همکاری و

 کرمانشاه در طول خدمت مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی مومنون23

  نون کرمانشاه در طول خدمت مقدسموم23مسئول اورژانس پادگان گروه توپخانه 

 عضویت در شورای فرهنگی دانشکده پرستاری سنقر 

 عضویت در شورای آموزشی دانشکده پرستاری سنقر 

 کمیته  عضویت در EDOکرمانشاه و سنقر مامایی -دانشکده پرستاری 

 کرمانشاه یپزشک علوم دانشگاه سوم نسل دانشگاه کارگروه در تیعضو 

  مورد از پایانامه های دانشجویان ارشد پرستاری دانشکده کرمانشاهاستاد مشاور علمی دو 

  سابقه ی تدریس درس های: بررسی وضعیت سالمت، پرستاری در اورژانس و سوانح و

، پرستاری سالمندی قلب و عروق، ENTبالیا، پرستاری سالمندی در بیماری های چشم و 

 دیالیز، و CCU.ICUرستاری مراقبت های ویژه در بخش های پ

  استاد راهنما و مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری کرمانشاه 

 

 :شرکت در کنفرانس ها و دوره های آموزشی بعنوان سخنران و فراگیر

  برگزاری دوره ها و کارگاه های متعدد آموزش بهداشت، امداد ونجات

 23گان توپخانه جهت پزشکیاران و پرسنل پاد  cprوحوادث وتروما و

ران  و مسئول ، سخنبعنوان استاد)کرمانشاه در طول خدمت مقدسمومنون 

 (کارگاه

  مامایی  –دانشکده پرستاری کنگره مراقبت های ویژه در شرکت در

 33کرمانشاه سال 

 33سال -کتابخانه مرکزی - کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی 

 33 سال -مرکزیکتابخانه  -روش تحقیق کارگاه آشنایی با 

  38تیر -بیمارستان طالقانی  -کارگاه ریجستری بیماریها 

  38تیر -بیمارستان طالقانی -کارگاه آموزش روش تحقیق 



  بیمارستان امام  –ریوی مقدماتی  -کارگاه یکروزه آموزش احیای قلبی

 -38اردیبهشت  –خمینی)ره( کرمانشاه جهت آموزش عموم در هفته سالمت 

 بعنوان سخنران

 روزه آموزش روش های محاسبات دارویی جهت پرسنل بخش  چهار کارگاه

 بعنوان استاد و سخنران -38تیر -ویژه بیمارستان طالقانی مراقبت های

 38تیر -بیمارستان طالقانی -گاه آموزش پروپوزال نویسی شرکت در کار 

 منابع الکترونیکی ویژه اساتید دانشگاه شرکت در کارگاه یک روزه آشنایی با 

 3438مرداد34-بیمارستان طالقانی –علوم پزشکی کرمانشاه 

 کلی  پرستاری در بیماران  مراقبتهای عمومی وسمینار دو روزه  سخنران

 -مرکزتوسعه38مرداد 38رای انواع تراکشن ها دردا و گچ گیری -ارتوپدی

 ازطرف دفتر پرستاری استان

 کلی  پرستاری در بیماران  سمینار دو روزه مراقبتهای عمومی و سخنران

نخاعی در  -ضایعات مهره ای گردن و ترومای سر و با

 ازطرف دفتر پرستاری استان - مرکزتوسعه3438شهریور

 نرم افزار آشنایی با دو روزه شرکت در کارگاه storyline  درکتابخانه

 3438آذر 37و  38-مرکزی

 دانشجویان کارشناسی پرستاری ق در پژوهش جهت سخنران کارگاه اخال

 3438یکم دی  -واحد سنقر

  روزه آموزش روش های محاسبات دارویی جهت پرسنل بخش  یککارگاه

 بعنوان استاد و سخنران -38آبان -ویژه بیمارستان طالقانی مراقبت های

 مورد منتور و طرح پژوهشی در سامانه پژوهان دانشگاه01بیش از داوری 

 علوم پزشکی کرمانشاه

  سخنرانی در کارگاه دارو درمانی در احیا جهت دانشجویان ارشد پرستاری

 اورژانس



  دوره کارگاه تفسیر نوارقلب و درمان دیس ریتمی ها و کار  ششبرگزاری

با دستگاه الکتروشوک جهت آمادگی دانشجویان پرستاری جهت امتحان 

 فاینال

  درمان دیس ریتمی ها و کار با دستگاه برگزاری کارگاه تفسیر نوارقلب و

 3437 و آبان جهت پرسنل بیمارستان امام خمینی)ره( سنقرمهر الکتروشوک

 کنترل عفونت جهت دانشجویان کارگاه  دوره  چهار برگزاریو  سخنرانی

 3437 -33های سال در طیکارشناسی پرستاری کرمانشاه و سنقر

  اری پرست پرسنلاصول برخورد با بیمار ترومایی جهت کارگاه سخنرانی در

 3437 آبانکرمانشاه بیمارستان امام علی )ع( 

 آموزشی پژوهشی امتیازهای شرکت در کارگاه وبینار یکروزه آشنایی با 

  جلسات ژورنال کالب و جلسات درشرکت EDO  دانشکده پرستاری مامایی

 کرمانشاه

  نوارقلب و درمان دیس ریتمی ها و کار با تفسیر دو روزه برگزاری کارگاه

جهت پرسنل بیمارستان امام خمینی)ره( کرمانشاه دی  دستگاه الکتروشوک

 3437ماه 

 آشنایی با نرم افزار دو روزه شرکت در کارگاه storyline  درکتابخانه

 3437بهمن -مرکزی

 آشنایی با روش سرچ در منابع دیجیتال بیمارستان امام  شرکت در کارگاه

 3437بهمن -علی )ع( 

  جهت پرسنلبررسی وضعیت سالمت و معاینات بالینی کارگاه برگزاری 

 3437بیمارستان امام خمینی)ره( سنقرمهر و آبان 

  33ده ها وبینار متعدد در مورد همه گیری کرونا در سال در شرکت 

  33اردیبهشت  -بصورت وبینار متاآنالیز شرکت در کارگاه 

 33آذر –ت ونتیالتور در بیمارستان امام علی)ع( سخنران کارگاه تنظیما 



 ن کمیته ی علمی دانشجویا -خنران کارگاه کنترل عفونت به صورت وبینارس

 33اسفند -پرستاری سنقر

  مربی آموزشی مراقبت های ویژه پرسنل درمانی در دوره طرح کوویید

 به مدت یکماه 3011

  )سخنران کارگاه تنظیمات ونتیالتور در بیمارستان امام علی)ع–

 3011مرداد

 تفسیر نوارقلب و درمان دیس ریتمی ها  کشوری روزه ی 4سخنران وبینار 

 از طرف انجمن علمی دانشگاه فسا و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  دبیر علمی و سخنران کارگاه های  کنترل عفونت دانشکده ی پرستاری

 3011اردیبهشت – ایی کرمانشاهمام

  سخنران کارگاه نحوه ی استفاده و تنظیمات دستگاه های الکتروشوک و پیس

 3011میکرجهت پرسنل بیمارستان سنقرآذر 

  بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم کنگره شرکت دربیست و دومین

 3133پزشکی ایران و پذیرش پوستر، گناباد، سپتامبر

 


