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 دروس:  تدریس  •

o  مدیریت پرستاری   آموزش 

o  اورلووژی (   -هماتولوژی  -) ارتوپدی 4 -3-2  -1جراحی  –، داخلی اصول و فنون پرستاری 

o  ، (  همودیالیز پرستاری ویژه )فوریت های پرستاری 



o   اولیه های  جراحی    کمک  تکنولوژی  های  رشته  پزشکی    –برای  سازی    –مدارک    –فیزیوتراپی    –دارو 

 بهداشت حرفه ای  
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o   فوریت پرستاری  دروس بالینی در 

o (همودیالیز   دروس بالینی پرستاری ویژه  ) 

o   اصول احیاء و مراقبت های ویژه در تکنسین اتاق عمل 

o  خون شناسی در  پرستاری اتاق عمل 

o   احیاء و پرستاری ویژه اتاق عمل 

o   اصول و مهارت پرستاری 

o  اصول و مهارت عملی فوریت های پزشکی 

o  گروه فوریت های پزشکی   1تروما 

o  تروما پیشرفته گروه فوریت های پزشکی 

o   جابجایی و حمل بیمار گروه فوریت پزشکی 

o   مراقبت در جابجایی و حمل بیمار 

o وریتهای پزشکی  آشنایی با سازمانهای امدادی گروه ف 

o آشنایی با ساختار و مقررات فوریت های پزشکی 

o    گزارش نویسی و مستند سازی در فوریت های پزشکی 
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  –پرستاری  ما مایی شهید یهشتی رشت  دانشکده    EDO  -مرکز نحقیقات تروما جاده ای استان  همکاری با واحد های 

 معاونت محترم آموزشی :  

 دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت   EDOو  آموزشهمکاری با  واحد 

 طراحی الگ بوک کارشناسی ارشد  پرستاری ویژه  ) دیالیز (   •

 طراحی الگ بوک کارشناسی پیوسته پرستاری  ) پرستاری ویژه (  دیالیز  بازنویسی در •

 الگ بوک کارآموزی مدیریت پرستاری جهت دانشجویان پرستاری   نویسیطراحی و باز  •

 الگ بوک کارورزی مدیریت پرستاری جهت دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری   نویسیطراحی و باز •

 مدیریت پرستاری جهت دانشجویان کارشناسی ارشد  کودکان پرستاری  الگ بوک کارورزی نویسیطراحی و باز •

 الگ بوک کارآموزی داخلی برای  فوریت پزشکی      نویسیطراحی و باز •

 الگ بوک کارآموزی جراحی برای  فوریت پزشکی      نویسیطراحی و باز •

 بازنویسی و طراحی الگ بوک ارولوژِی پرستاری   •

 جراحی  –ران در بخش های داخلی طراحی فرم بررسی و شناخت بیما •

 طراحی فرم بررسی و شناخت  بیماران در بخش های اورژانس   •

 طراحی و بازنویسی لوگ بوک های کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پرستاری   •

ارائه توجیه اقدامات زیر ساختی و ساختاری مرکز شبیه سازی جهت اعضاء محترم هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید   •

 بهشتی رشت 

 مجری پروژه توسعه مرکز شبیه سازی و مهارت های بالینی دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت   •

 ورسینا  ه واحد اورژانس تروما پارائه کارآموزی در عرص  •

 

 و مدیریت امور آموزش معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن:     EDCهمکاری با 

 همکاری در طراحی و باز راه اندازی پروژه  توسعه فاز دوم  مرکز شبیه سازی و مهارت بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  •

   97 -1400سال   –مهارت بالینی دانشگاه  –مدیر اجرایی مرکز شبیه سازی  •

 رشت   همکاری در راه اندازی مجدد آزمایشگاه بالینی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  •

 همکاری با مرکز تحقیقات تروما جاده ای استان گیالن  

 همکاری در طراحی  و تدوین برنامه راهبردی آموزش پیشگیری از تروما استان گیالن   •

 همکاری در طراحی و تدوین  برنامه راهبردی آموزش جامع تیم مراقبت تروما استان گیالن   •

 و تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از سوختگی جشن های آخر سال در استان گیالن  همکاری  •

 ماه (  6همکاری و تدوین برنامه اطالع رسانی پیشگیری ازحوادث ترافیکی ) برنامه  •

 برنامه راهبردی استان گیالن  –ساله (  7مه پیشگیری از حوادث ترافیکی استان گیالن ) برنامه همکاری و تدوین برنا •

 همکاری و تدوین برنامه عملیاتی  آموزش جامع گروه پزشکی  •



 همکاری و تدوین برنامه عملیاتی  آموزش جامع گروه پرستاری   •

 همکاری و تدوین برنامه عملیاتی  آموزش جامع گروه فوریت های پزشکی  •

 همکاری و تدوین برنامه عملیاتی  آموزش جامع  سایر گروه های حرفه ای و بین حرفه ای  و...   •

 ماه (  2سیستم تروما  ) دوره  نویسی  همکاری با واحد گایدالین •

 (  98خصصی  سیستم تروما  ) فروردین  همکاری درشورای آموزشی برگزاری دوره آموزش تیم ت •

 

 استاد مشاور :  

ای   • مقایسه  قلبی    2بررسی  احیاء  پرستاری در زمینه  دانشجویان  و کارگاه آموزشی  یادگیری حل مسئله  ریوی     –روش 

 استاد راهنما آقای تراب پور  

 1391آبادان در سال بررسی تاثیر پورت فولیوی آموزشی  بر صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری  •

 93 سال چهارم  بررسی تاثیر مهارت های پروسیجرال بر صالحیت های بالینی دانشجویان پرستاری  •

   92سال  بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نقشه مفهومی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری  •

ی براساس ایفای نقش و بازخورد ویدوئی بر  بررسی تأثیر مقایسه ای آموزش احیاء قلبی و ریوی به دو روش یادگیر  •

همکار علمی ( طراح پرسشنامه .    ( 1395میزان آگاهی و عملکرد پایدار دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان در سال 

 اجرای پروژه 

 

 استاد راهنما :  

دموگرافیک فاکتورهای  ارتباط آن با برخی و  بر اساس الگوی ارتقا سالمت پندرسالمتی  ارتقای  رفتارهای    سط بررسی   -1

به کلینیک های تخصصی دانشییگاه علییوم پزشییکی جنییدی  گانمراجعه کنند  2در بیماران دیابتی نوع  و پارامترهای بالینی  

 .1392شاپور اهواز در سال 

خشییونت و پرخاشییگری در بخییش در زمینییه اداره برنگرش وسط  اعتمادبییه نفییس پرسییتاران  آموزشی برنامهبررسی تاثیر -2

 . 1392اورژانس بیمارستان ها منتخب استان خرم آباد در سال 

با درک دانشجویان از یادگیری در دانشکده علوم پزشکی   -3 بالینی مربیان  پرستاری  بررسی رابطه بین رفتارهای آموزش 

 1392آبادان 



جراحی مراکز منتخب درمانی دانشگاه علوم    –اخلیدر بخش های  یت پرستاران دررعایت ایمنی بیماران  بررسی صالح -4

 .  1392پزشکی اهواز 

بررسی تاثیر آموزش رفتار مراقبتی بر دانشجویان پرستاری وارتباط آن بااا درك بیمااار از مراقباات دربافاات شااده در  -5

 .   1393مراکز منتخب دانشکده علوم پزشکی آبادان 

مراقبتی و ارتباط آن با بستری مجدد مبتالیان به   بررسی تأثیر برنامه مدون ترخیص تا منزل بر پیشبرد رفتار خود -6

  . 93شاپور اهواز  نارسایی قلبی در مراکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی

دیدگاه والدین در مراکز آموزشی و درمانی  بررسی مهارت های ارتباطی پرستاران با کودکان بستری سن مدرسه از   -7

 1400شهریور شهر رشت سال  17

 استاد همکار : 

ریییوی بییه دو روش  ایفییای نقییش و بییازخورد ویییدیی بییر سییط  یییادگیری   –بررسی مقایسه ای تاثیر آمییوزش احیییاء قلبییی  

 . 1395دانشجویان پرستاری سال آخر پرستاری 

 داوری مجله جنتاشپر :  

 ن انسداد ریوی  متاثیر تمرینات عضالت دمی بر کیفیت زندگی بیماران مز •

 تاثیر اشعه مادون قرمز بر ترمیم زخم پای دیابتی    •

 داوری پایان نامه کارشناسی ارشد :  

و عالئم   بررسی تاثیر  وضعیت های نیمه نشسته ، خوابیده به پشت و.........بر نتایج گازهای خون شریانی •

استاد راهنما ) سر  "حیاتی در واحد های مراقبت های ویژه جراحی قلب باز بیمارستان اما خمینی  اهواز 

 کار خانم ثابتی (  

   91بررسی تحریکات چندگانه حسی بر سطح حافظه سالمندان مراکز سالمندی تحت پوشش بهزیستی اهواز  •

• ( ویژه  های  مراقبت  در  درد  مشاهده  ابزار  پایایی  و  اعتبار  از عمل CPOTبررسی  بعد  بستری  بیماران  در   )

 جراحی قلب باز در بیمارستان گلستان اهواز ) سر کار خانم صداقت (  



در   • زندگی  کیفیت  و  خانواده  جانب  از  شده  ادراك  اجتماعی  حمایت  بین  ارتباط  بررسی 

نوع دیابت  به  مبتال  سالمند  دیابت  هادرمانگاه به    کنندهمراجعه   2بیماران  ی هامارستانیبی 

 ) استاد راهنما خانم فخار زاده (  اهواز شهرن و نفت گلستا 

 داوری پرپوزال هیات علمی :  

 1391بررسی باکتریوری بدون عالمت در زنان باردار مراجعه کننده  به مراکز درمانی سال  •

  1391بررسی مقایسه ای زمان سنجی گردش کار بیماران در بخش اورژانس سال  •

 دین کودکان پیش دبستانی  در مورد مصرف انتی بیوتیک   بررسی دانش و نگرش عملکرد  وال •

 بررسی کیفیت زندگی و نوجوانان چاق و سالم در دبیرستانهای شهرستان آبادان   •

 بررسی رعایت منشور و حقوق بیمار از  دیدگاه بیمار و پرستاران   •

 1393های شهر آبادان در سال بررسی ارتباط ترس از تصویر بدنی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستان  •

و   • نفت  وزارت  اجتماعی،  تأمین  به  وابسته  های  بیمارستان  به  کننده  مراجعه  بیماران  دیدگاه  از  پزشکان  همدلی  مقایسه 

 1393وزارت بهداشت شهر آبادان در سال 

نس بیمارستانی  وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادن در مقابل حوادث و بالیا بر اساس مدل  مطالعه پاسخگویی اورژا •

WHO 

 داوری دانشجویی :  

 1391بررسی ارتباط حرفه ای بین پرستار و پزشک  در مراکز درمانی منتخب آبادان 

  1391بررسی میزان درك پرستاران در مورد حمایت از بیماران در بیمارستان طالقانی  

 

 پروپوزال دانشجویی :  

   1390جراحی مراکز منتخب آبادان  –بررسی شیوع و بروز زخم بستر در بخش های داخلی 

درمییانی دانشییگاه علییوم پزشییکی بررسی ارتباط سبک زندگی با پرفشاری خون درمراجعین درمانگاه های منتخب مراکییز  

 1394آبادان در سال 

بررسی رعایت برنامه خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه منتخب دانشگاه علوم پزشکی آبادان  

  1394درسال



 

 شرکت در کارگاههای آموزشی و پژوهشی :  

 پزشکی اهواز . کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه جندی شاپور علوم 1

 . کارگاه مقدماتی روش تحقیق دانشگاه جندی شاپور علوم پزشکی اهواز 2

 .کارگاه طرح درس دانشگاه علوم پزشکی اهواز  4 .3

 ت کیفی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  . کارگاه تحقیقا5

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز    spss. کارگاه مقدماتی و پیشرفته 7. 6

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز   آموزش مبتنی بر شواهد . کارگاه  8

     END NOTE . کارگاه آموزش 9

   97سال  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن   OSCE کارگاه آموزشی برگزاری آزمون  -10

   97سال  –دانشگاه علوم پزشکی  –کارگاه آشنایی با اسناد و معامالت در دانشگاه  -11

  97سال   -   EDO –کارگاه آشنایی با متد ابزار سازی در علوم سالمت  -12

13-  

 مدرس در کارگاه آموزش مداوم : 

 دوره و آموزش روش تحقیق  2روش تحقیق دانشجویی کارگاه  -1

 کارگاه روش تحقیق آموزش مداوم جهت کارکنان بیمارستانی  -2

 ارستان ولی عصر خرمشهر کارگاه باز آموزی فشار خون جهت پرسنل  بیم  -3

 کارگاه بازآموزی سرم تراپی و تزریقات ، انتقال خون جهت پرسنل بیمارستان ولی عصر خرمشهر   -4

 (    BLS – ACLS) ریوی   -کارگاه بازآموزی احیاء قلبی -5

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز    ECGکارگاه تفسیر و خواندن  -6

 کارگاه اداره زخم های حاد تروماتیک  در بیمارستان گلستان   -7



 کارگاه اداره زخم های مزمن و مراقب های پرستاری  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز   -8

  8در     94ه  دی ما  -   (    1391برگزاری کارگاه اداره زخم بستر و مراقبت های مربوطه در معاونت درمان ) خرداد ماه    -9

 ساعت  

 (   1391برگزاری کارگاه اداره زخم های جراحی در بخش جراحی بیمارستان خرمشهر ) مهر -10

 های سوختگی دانشجویی  برگزاری کارگاه اداره زخم 11

 هیات علمی (  -) برای دانشجویان پرستاریبرگزاری اداره زخم حاد جراحی و مراقبت های پرستاری  -12

 پرستاری   -زخم بستر و مراقبت های درمانی  زاری ادارهبرگ  -13

 اداره زخم های سوختگی کوچک در بیماران مراجعه کننده در اورژانس برگزاری  -14

 برگزاری اداره زخم های حاد تروماتیک در بیماران ترومایی  -15

 برگزاری اداره زخم های پای دیابتی برای پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان   -16

 برگزاری کارگاه ارتباط حرفه ای برای دانشجویان پرستاری   -17

 ی کارگاه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی بیمارستانی برای دانشجویان پرستاری  رازبرگ  -18

   93پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی  سال  دبیر علمی کارگاه اصول -19

   93سال   برگزاری اداره زخم پای دیابتی برای مربیان بالینی  - 20

  94جراحی و اورژانس  سال  –کارگاه گزارش نویسی و گزارش شفاهی برای سر پرستاران بخش های داخلی  -21

 

  کارگاه اموزشی  دانشجویی:  

 دوره  13  ( BLS) تنفسی  –احیاء قلبی کارگاه باز آموزی  .1

بازخورد ویدیویی    –ایفای نقش  –به شیوه سناریو  -گروه       4در      (  ACLS) تنفسی  –کارگاه آموزش احیاء قلبی  .2

 و .. 

 دوره  2در     93کارگاه پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی  سال  .3

 گروه    13کارگاه گزارش نویسی و گزارش شفاهی   برای کارآموزی در عرصه مدیریت در طی  .4

 گروه   4کارگاه  مهارت های ارتباطی و حرفه ای در پرستاری    در  .5



 گروه   3کارگاه ایمنی بیمار  برای دانشجویان پرستاری     در  .6

 دوره   4کارگاه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی   در مدیریت پرستاری  .7

  تقدیر نامه 

 دوره مشارکت در برگزاری هفته پژوهش   4 .1

   95استاد برتر در آموزش در هفته ارتقاء سالمت    سال  .2

   95و  93مدرس دانشجویان برای برنامه های جهادی  سال  .3

) بررسی تاثیر پورت فولیو بر صالحیت    93جندی شاپور اهواز سال    طرح برتر جشنواره مطهری دانشگاه علوم پزشکی  .4

 بالینی دانشجویان پرستاری ( 

دا .5 مطهری  جشنواره  برتر  سال  طرح  در  آبادان  پزشکی  علوم  در    95نشکده  مراقبتی  رفتار  آموزش  الگوی  بررسی   (

 دانشجویان سال آخر پرستاری  

 دوره    2 دانشکده علوم پزشکی آبادان   94 -93استاد نمونه سال  .6

 .  1395تقدیر نامه به عنوان مدیر اجرایی برتر  .7

 مسئولیت اجرائی:  

   95و  94در طی سال های  مهارت بالینی دانشکده علوم پزشکی آبادان  مرکز  مدیر

   95مدیر گروه فوریت های پزشکی در سال 

 مسئول طراحی و راه اندازی مرکز یادگیری مهارت بالینی و شبیه سازی دانشکده علوم پزشکی آبادان  

 پرستاری  مورد لوگ بوک سطح لیسانس دانشکده  20و طراحی بیش از باز نویسی  مسئول 

 (   97 -96معاونت اداری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  ) 

   96سال    -مسئول راه اندازی فاز اول توسعه مرکز شبیه سازی دانشکده پرستاری رشت 

   96مسئول راه اندازی توسعه دکتری پرستاری سال 

   97سال   مسئول راه اندازی جابجایی انبار فرهنگی دانشکده پرستاری رشت  

   97مسئول راه اندازی و جابجایی آزمایشگاه علوم پایه دانشکده  آبان سال 

 (    97سال آذر ماه   –)مهر   مجری و راه انداز فاز دوم توسعه مرکز شبیه سازی و مهارت بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 (   98) اردبیهشت ماه  سال   –مهارت بالینی دانشگاه  –مرکز شبیه سازی  اجرایی  مدیریت

 

 برنامه های آموزشی : ارائه دهنده 

 دانشجویان پرستاری  برای طراحی الگوی آموزش رفتار مراقبتی 



 طراحی الگوی اداره خشونت و پرخاشگری در پرستاران اورژانس  

 طراحی الگوی بازتاب ساختار یافته در مربیان پرستاری  

 وی آموزش بالینی در مربیان شاغل در مراکز بالینی  طراحی الگ

  –مدیریت پرستاری  –فوریت پرستاری  –ارلوژی   -کارآموزی در عرصه  )ارتوپدی –ارائه دهنده لوگ بوک کاراموزی  

 سوختگی (  

 جراحی    -ارائه دهنده الگوی بررسی و شناخت برای دانشجویان داخلی 

 ارائه دهنده فرم های بررسی وشناخت برای دانشجویان بخش اورژانس  

 

 هوشیاری  


