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 تاریخ اخذ مدرک موسسه رشته عنوان

 1382 علوم پزشکی کرمانشاه پرستاری کارشناسی

 1391 علوم پزشکی کرمانشاه پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد

 سوابق شغلی

 عنوان  نام مؤسسه از تاریخ تا تاریخ

 پرستار بیمارستان طالقانی -علوم پزشکی کرمانشاه 1382 1385

 پرستار )ع(بیمارستان امام رضا -علوم پزشکی کرمانشاه 1385 1393

 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی -علوم پزشکی کرمانشاه 1393 
 

 

بررسی میزان همبستگی میان مقادیر گازهای خون شریانی و ورید مرکزی ذر بیماران  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 بیمارستان امام علی)ع( شهر کرمانشاه هبستری در واحد مراقبت های ویژ نرتحت عمل جراحی عروق کرو

 



 

 

 

 سوابق خدمات آموزشی

 

 پژوهشی سوابق

 الف(طرح های پژوهشی

نوع  سازمان مطبوع عنوان طرح
 همکاری

 وضعیت 

بررسی میزان همبستگی میان مقادیر گازهای خون شریانی و ورید مرکزی در 
بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در واحد مراقبت های 

 1390ام علی )ع( در سال ویژه بیمارستان ام

علوم پزشکی 
 کرمانشاه

 پایان یافته مجری

بررسی میزان و علل مرگ ومیر در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه 

 1388-1389بیمارستان امام رضا)ع( شهر کرمانشاه در سال های 

علوم پزشکی 
 کرمانشاه

 پایان یافته همکار

میزان مهارت و نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بررسی  
 1390مورد روشهای آموزش بالینی در سال پزشکی کرمانشاه در 

علوم پزشکی 
 کرمانشاه

 --------- مجری

بررسی مقایسه ای میزان کفایت همودیالیز در سه روش کاتتر دائم، فیستول و 
فت در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا)ع(، گرا
 1390سال

علوم پزشکی 
 کرمانشاه

 پایان یافته مجری

بجایی استابولوم به روش ثابت کردن داخلی بررسی نتایج شکستگی های با جا 
 (1380-1388در بیمارستانهای بیستون و طالقانی شهر کرمانشاه )

علوم پزشکی 
 کرمانشاه

 پایان یافته همکار

 عنوان درس تدریس شده نوع درس رشته مقطع تحصیلی

 اصول و فنون پرستاری عملی و کارآموزی–تئوری  پرستاری کارشناسی

 پرستاری داخلی جراحی)گوارش( تئوری پرستاری کارشناسی

 پرستاری داخلی جراحی)قلب و عروق( تئوری پرستاری کارشناسی

 پرستاری داخلی جراحی)عفونی( تئوری و کار آموزی پرستاری کارشناسی

 پرستاری داخلی جراحی)اتاق عمل( تئوری پرستاری کارشناسی

 پرستاری داحلی جراحی)چشم و گوش( تئوری پرستاری کارشناسی

های ویژه پرستاری مراقبت تئوری پرستاری کارشناسی  

 پرستاری داخلی جراحی در عرصه کارآموزی پرستاری کارشناسی

 پرستاری داخلی جراحی)نرولوژی( کارآموزی پرستاری کارشناسی

 فوریت ها و اورژانس کارآموزی پرستاری کارشناسی
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 ارائه مقاله در  كنفرانسها و سمینارها، داخلي و خارجي ج(

 نوع شرکت عنوان مقاله محل برگزاری تاریخ نام کنگره

 پوستر لمس درمانی کرمانشاه 1380 همایش جامع پرستاري و مامایي

سمینار سراسري سالمندي و پزشکي 
 سالمندان

بررسی فراوانی تروما در سالمندان مراجعه  اصفهان 1387
 هر کرمانشاهکننده به بیمارستان طالقانی ش

 پوستر

هفتمین همایش کشوري پرستاري 
 کودکان

بررسی اپید میولوژی حوادث در کودکان  تهران 1388
مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر 

 کرمانشاه

 سخنرانی

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی  کرمانشاه 1388 همایش سرا سري فوریتهاي پزشکي
مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر 

 کرمانشاه

 پوستر

عفونت محل زخم جراحی و برخی عوامل  کرمانشاه 1389 عفونت هاي بیمارستاني
 موثر بر آن

 پوستر

بررسی میزان صدمات ناشی از نیدل استیک  کرمانشاه 1389 عفونت هاي بیمارستاني
 در پرسنل اتاق های عمل کرمانشاه

 سخنرانی
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عوامل مرتبط با اختالل خواب در بیمارستان  کرمانشاه 1389 حاکمیت بالیني
بخش های جراحی مرکز آموزشی درمانی امام 

 رضا

 پوستر

 در مسمومیت جغرافیایي اپیدمیولوزیك بررسي مشهد 1389 همایش کشوري اعتیاد
 ایراني كودكان

 پوستر

در   مشکالت شایع چشمی در بیماران بستری کرمانشاه 1390 هاي ویژهمراقبت 
 بخش ویژه

 پوستر

بهداشت درمان و مدیریت بحران در 
 حوادث

 پوستر برق گرفتگی تهدیدی جدی در بالیای طبیعی تهران 1390

بهداشت درمان و مدیریت بحران در 
 حوادث

 پوستر غرق شدگی تهدیدی جدی در بالیای طبیعی تهران 1390

موانع انجام خودآزمایی پستان از دیدگاه  تهران 1390 کنگره بین المللي سرطان پستان
پرستاران خانم شاغل در یکی از بیمارستانهای 
آموزشی دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی 

 1390کرمانشاه سال 

 پوستر

بررسی شیوع عوامل خطرآفرین سرطان پستان  تهران 1390 کنگره بین المللي سرطان پستان
در پرستاران خانم شاغل در یکی از 
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 1390کرمانشاه سال 

 پوستر

دانشجویان دانشگاه  همایش سالیانه
 علوم پزشکي کرمانشاه

 کرمانشاه 1390
همبستگی میان مقادیر گازهای خون شریانی و 

وریدی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت 

 ویژه

 پوستر

همایش سراسري بررسي خودکشي و 
 رفتارهاي مرتبط

بررسی اپیدمیولوژیکی اقدام کنندگان به  زنجان 1390
 خودکشی در جهان

 سخنرانی

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در پیشگیری  کرمانشاه 1391 همایش کشوري بیمارستان فردا
 از خطاهای دارویی

 سخنرانی

راهکارهای پیشگیری و علل وقوع خطاهای  خرم آباد 1391 پیشگیري از خطاهاي پزشکي
 دارویی در سالمندان

 سخنرانی

Congress of Pediatrics 2012 Tehran an investigation in the causes of 
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Posters 

8th international congress on 
addiction science the  

2014 Tehran addiction and pregnancy Posters 
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