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

روان  و اعصاب 3ماه در بخش 8به مدت 10/1/3111لغایت3/9/3111پرستاری در بالین(از تاریخ 

 بیمارستان اموزشی درمانی فارابی در شهر کرمانشاه

  اعصاب و روان بیمارستان فارابی در 9ماه در بخش4اشتغال به )طرح قبل از خدمت سربازی(به مدت

 3119سال

 3111/9/1دانشکده پرستاری سنقر از تاریخ  3ماده عضو هیئت علمی 
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 :اتی طرح های تحقیق

 مزمن یخواب یمبتال به ب مارانیخواب در ب تیفیبر ک ینقاط طب سوزن یکیالکتر کیتحر ریتاث یبررس-1

 کیزوفرنیاسک مارانیمراقبان ب نیدر ب یاجتماع تیبار خانواده با حما نیارتباط ب تیوضع یبررس-2

 1931در سال  یفاراب یدرمان یمراجعه کننده به مرکز آموزش

اختالالت  قاتیمزمن مراجعه کننده به مرکز تحق یخواب یمبتال به ب مارانیب یسخ درمانپا زانیم یبررس-9

 سال گذشته2کرمانشاه در  یخواب دانشگاه علوم پزشک

 شهر کرمانشاه یسالمند یسرا میدر سالمندان مق یو اختالالت شناخت یارتباط سالمت اجتماع یبررس-4

مبتال به سرطان در  مارانیبا اضطراب مرگ در ب یوو تجارب معن یاجتماع تیارتباط حما یبررس-5

  1931کرمانشاه در سال  یطالقان مارستانیب

 انیخواب در دانشجو تیفیمرتبط با ک یروانشناخت یو همبسته ها یجانیه میتنظ یراهبردها یبررس-1

 1931کرمانشاه در سال یدانشگاه علوم پزشک

 یسالمندان ساکن در سراها یو تاب آور یوجودبر اضطراب  یگروه یخاطره پرداز ریتاث یبررس-1

 شهر کرمانشاه یسالمند

 خروپف و آپنه خواب زانیو ارتباط آن با م یحرکات تنفس یالگو یبررس-8

 یپل یهمراه و شاخص ها یها یماریب ،ینیعالئم و نشانگان بال ،یآنتروپومتر یها یژگیو یبررس-3

اختالالت خواب  قاتیمراجعه کننده به مرکز تحق ارانمیخواب در ب یاختالل آپنه انسداد یسومنوگراف

 1931-1938 یکرمانشاه در سال ها یدانشگاه علوم پزشک

 یفیمطالعه ک کی. یدر خانه سالمندان درباره سالمت میسالمندان مق دگاهید-11

 یفیمطالعه ک کی:  13 دییکو یماریدر مقابل ب یدرک شده پرسنل درمان یاجتماع تیحما-11

 13-دییکو یماریاز نحوه انتقال خبر ابتال به ب یپرسنل درمان ستهیز تجارب-12

مطالعه  کی:  13-دیکوو یماریب رشیمرجع پذ یها مارستانیب یازهاین یابیارزش یبرا اسیمق نیتدو-19

 یدلف

نقش اضطراب  یبزرگساالن مبتال به لکنت زبان و افراد سالم، بررس نیخواب ب تیفیک ی سهیمقا-14

 یاجتماع

 13-دییکو یماریب نهیسواد سالمت مادران باردار در زم تیوضع یبررس-15

 شیفراشناخت خواب در پ یا نقش واسطه نییو تع یخواب با عملکرد شغل تیفیک نیارتباط ب یبررس11

 کار شهر سنندج فتیخواب در پرستاران ش تیفیک ینیب
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 :عضویت ها

 .دبیر کمیته اخالق دانشکده پرستاری سنقر

 .ر بالینی دانشکده پرستاری سنقرمسئول امو

 .دانشکده پرستاری سنقر شورای آموزشیعضو 

 .عضو شورای فرهنگی داشکده پرستاری سنقر
 19در سال  کانون سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهعضو 

 پژوهشی مرکز تحقیقات اختالالت خوابعضو شورای 

 زبان: 

  .روان درخواندن وترجمه متون پزشکی -انگلیسی
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 پایان نامه

بررسی تاثیر تحریک الکتریکی نقاط طب سوزنی بر کیفیت خواب در بیماران مبتال به بی خوابی مزمن  به عنوان دانشجو در طرح

 .مصوب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه69169با شماره 

اط بین کیفیت خواب و عملکرد شغلی پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان)بررسی ارتب در  استاد مشاور علمیبه عنوان 

 و تعیین نقش واسطه ای فراشناخت خواب در پرستاران شیفت کار شهر سنندج

 

 تدریس در گارگاه های آموزشی

 11-18تدریس کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان مهارت های ارتباطی ویژه اعضای هیات علمی در نیمسال اول -3

 11-18گاه های مصوب کارشناسی پرستاری در نیمسال اول ی ارتباطی از سری کاراه مهارت هاتدریس در کارگ-9

تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی)روش جستجوی مقاالت در پایگاه های اینترنتی( برای دانشجویان دانشکده پرستاری سنقر و  -1

 18-11کلیایی در نیمسال اول 

 11-18مرکز توسعه اموزش دانشگاه در نیمسال اول در  تدریس در کارگاه اخالق حرفه برای پرستاران-4

 11-18تدریس در کارگاه فوریت های روان پزشکی برای پرسنل درمانی بیمارستان امام خمینی سنقر و کلیایی نیمسال اول  -1

 ه شده در سمینارها و کنگره ها:یمقاالت ارا

 یاهلل طالقـان  تیآ مارستانیسال مراجعه کننده به ب 39ریدر کودکان ز ینو تحتا یاندام فوقان یها یده ساله شکستگ یفراوان یبررس-3

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

 نی،هجدهمعـروق کرونـر قلـر در اسـتان کرمانشـاه )پوسـتر       یماریمبتال به ب مارانیدر ب یدیپیل لیپروفا یسطح سرم زانیم یبررس -9

 .(نیکشور،قزو یعلوم پزشک انیکنگره ساالنه دانشجو

از   یریشاگ یپ ناه یکرمانشااه باا پرسانل مشاابه در زم     یدرمان یدانش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت سهیمقا -3

 علوم پزشکی تهران 31پوستر اسفند  چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 31در سال نهیسرطان س

 :و دوره های تخصصی و عمومی شرکت در کارگاه

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

 ساعت 6به مدت69/5/1969شهر تهران در تاریخ 

،برگزار شده توسط کانون دانشجویی سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در (ت خواببهداشت و سالم)شرکت در کارگاه -6

 ساعت. 9به مدت 69/8/1961

در هفته سالمت  در پایگاه های بهداشتی سطح شهر کرمانشاه در اردیبشت ماه  (مشاوره و سالمت روان )برگزاری کمپ-9
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 به مدت چهار روز 1965

( در هفته سالمت  در پایگاه های بهداشتی سطح شهر کرمانشاه در اردیبشت ماه روان مشاوره و سالمتبرگزاری کمپ)  -1

 روز سهبه مدت 1969

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

 به مدت شش ساعت.66/11/1961

(در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ یمارایمنی بشرکت در کارگاه یک روزه) -9

 به مدت شش ساعت.11/8/1961

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

 به مدت چهار ساعت.69/7/1961

 1961در روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  (نسالمت روا )برگزاری غرفه-8

 1965برای دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  (مهارت های ارتباطی )برگزاری کارگاه-1

پرستاری و مامایی در (در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده خدمات مبتنی بر شواهدشرکت در کارگاه یک روزه) -19

 به مدت شش ساعت.16/9/1965تاریخ 

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

 به مدت شش ساعت.99/6/1965تاریخ 

علوم پزشکی کرمانشاه،دانشکده پرستاری و مامایی در (در دانشگاه اشنایی با حاکمیت بالینیشرکت در کارگاه یک روزه) -16

 به مدت شش ساعت.19/16/1961تاریخ 

 67ی فشار خون و دیابت در مناطق محروم شهرستان سنقر و کلیایی در دی ماهبرگزاری اردو جهادی جهت غربالگر-19

 

 : تدریس

ساعت 69.99ری به صورت مربی بالینی به مدتبهداشت روان(برای دانشجویان کارشناسی پرستا کارآموزیتدریس واحد)-1 

 1965-69واحد در نیمسال اول 1.59برابر با 

ساعت 59بهداشت روان(برای دانشجویان کارشناسی پرستاری به صورت مربی بالینی به مدت کارآموزی  تدریس واحد) -6

 1965-69واحد در نیمسال دوم 6.61برابر با 

برای دانشجویان 69-67(در نیمسال دوم سال تحصیلی 1االن و سالمندان)تدریس واحد کارآموزی پرستاری بزرگس-9

 کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری سنقر

 کارشناسی پرستاری  7برای دانشجویان ترم 67-68تدریس واحد کاراموزی مدیریت پرستاری در نیمسال اول تحصیلی -1

 کارشناسی پرستاری 7برای دانشجویان ترم 67-68تحصیلی  تدریس واحد تئوری اخالق حرفه ای در نیمسال اول-5

 67-68ر نیمسال دومکارشناسی پرستاری د9دانشجویان ترمتدریس واحد پرستاری بهداشت روان برای -9

 67-68کارشناسی پرستاری پرستاری در نیمسال دوم 5تدریس واحد پرستاری بیمار های روان برای دانشجویان ترم-7

 67-68کارشناسی پرستاری در نیمسال دوم 1شناسی فردی و اجتماعی برای دانشجویان ترمتدریس واحد روان-8

 68-67کارشناسی پرستاری در نمیسال دوم 5تدریس واحد کارآموزی مشکالت شایع ایران برای دانشجویان ترم-6

 68ال تابستان در نیمس5تدریس واحد کاراموزی پرستاری بهداشت و بیماری های روان برای دانشجویان ترم -19

 66-68در نیمسال اول سال تحصیلی  5تدریس واحد پرستاری بیماری های روان برای دانشجویان ترم -11
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  9برای دانشجویان ترم 66-68تدریس واحد کاراموزی مدیریت خدمات پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی -16

 66-68تدریس واحد پرستاری بهداشت روان در نیمسال دوم-19

 68-66در نیمسال دومتدریس واحد روانشناسی -11

 66تدریس کاراموزی پرستاری بیماری های روان در تابستان -15

 )مجازی(1199-66تدریس واحد پرستاری بیماری های روان در نیمسال اول-19

 1199-66تدریس کاراموزی مدیریت خدمات پرستاری در نیمسال اول-17

 )مجازی(1199-66در نیمسال دومتدریس واحد پرستاری بهداشت روان -18

 )مجازی(1199-66تدریس واحد روانشناسی فردی و اجتماعی در نیمسال دوم-16

 1199تدریس کاراموزی پرستاری بیماری های روان در تابستان-69

  تقدیر نامه ها:

ه سالمت در لوح تقدیر از جانر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه جهت برگزاری کمپ سالمت در هفت  -3

 3111مراکز بهداشتی شهر کرمانشاه در سال

 11لوح تقدیر از جانر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مناسبت روز معلم در سال -9

لوح تقدیر از جانر رئیس دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی به جهت همکاری در برگزاری آزمون پایان کارورزی -1

 14دانشجویان پرستاری ورودی 

 18لوح تقدیر از جانر رئیس دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی به مناسبت روز معلم در سال -4

 18لوح تقدیر از جانر ریاست دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی به جهت همکاری در برپایی پایگاه سالمت اربعین-1

 جهت همکاری در طرح ملی کنترل فشار خونلوح تقدیر از جانر معاونت محترم اموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -9

  


