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دوره هاي آموزشي در شیراز:
داراي گواهي شرکت "از دانستن تا توسعه و نشر دانش" دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س) دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تاريخ  90/2/19لغايت 90/2/19به مدت 5
ساعت
داراي گواهي شرکت در کارگاه آموزشي " کارگاه نحوه آموزش در بالين" دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س) دانشگاه علوم پزشکي شيراز در تاريخ  90/2/18لغايت
 90/2/18به مدت  5ساعت
داراي گواهي شرکت در"دوره  18ساعته کارگاه آموزشي معاينات باليني" در تاريخ  92/10/16به مدت  2ساعت در دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)
داراي گواهي آموزش ضمن خدمت دوره مدون  ICUجراحي قلب از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس از تاريخ  85/8/13تا  85/11/14به مدت  26ساعت و با کسب نمره
(17/6کسب مقام رتبه سوم).
داراي گواهي آموزش ضمن خدمت دوره مدون  ICUجراحي قلب از تاريخ  86/5/17تا  86/8/17به مدت  24ساعت و با کسب نمره (19کسب مقام رتبه اول).
داراي گواهي کالس آموزشي "انتقال خون" در تاريخ  86/1/26به مدت  4ساعت با کسب نمره .20
داراي گواهي کالس آموزشي " "D/C Shockدر تاريخ  86/2/18به مدت  4ساعت با کسب نمره .18
داراي گواهي کالس آموزشي " داروهاي ضد انعقاد" در تاريخ  86/04/06به مدت  4ساعت با کسب نمره .18
داراي گواهي کالس آموزشي"گزارش نويسي"درتاريخ  86/4/28به مدت  4ساعت با کسب نمره 18
داراي گواهي شرکت در سمينار آموزشي مطالعات کيفي توسط مرکز تحقيقات ايدز شيراز از تاريخ يکم لغايت سوم آذرماه  90به مدت  30ساعت
داراي گواهي شرکت در کارگاه آموزشي " SPSSپيشرفته" در تاريخ  91 /10 /27به مدت  6ساعت توسط مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم
پزشکي شيراز
داراي گواهي شرکت در کارگاه " پژوهشيار" مورخ  92/3//7به مدت  2ساعت توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
داراي گواهي شرکت در "کارگاه مقدماتي تحقيقات کيفي "2ازبرنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکي با کد 291919221از تاريخ  92/4/30لغايت  92/4/30توسط دانشگاه
علوم پزشکي شيراز(باکدسازمان  )19111در شيراز برابرا با  4امتياز
داراي گواهي شرکت در "برنامه کارگاه آموزشي روشهاي تحليل داده هاي کيفي  "1ازبرنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکي با کد 291919221از تاريخ  92/11/20لغايت
 92/11/20توسط دانشگاه علوم پزشکي شيراز(باکدسازمان  )19111در شيراز برابرا با  4/5امتياز
داراي گواهي شرکت در "برنامه کارگاه آموزشي روشهاي تحليل داده هاي کيفي "2ازبرنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکي با کد 291919221از تاريخ  92/11/21لغايت
 92/11/21توسط دانشگاه علوم پزشکي شيراز(باکدسازمان  )19111در شيراز برابرا با  4/5امتياز
داراي گواهي شرکت در کارگاه تحقيق کيفي مورخ  92/11/3به مدت  2ساعت توسط معاونت پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س) .
داراي گواهي شرکت در کارگاه روش تحقيق فنومنولوژي مورخ  92/11/2به مدت  3ساعت توسط معاونت پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)
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شرکت در سمینارها و کنگره ها:
داراي گواهي شرکت در اولين کنگره بيهوشي قلب ايران (تازه هاي مراثبت هاي قلبي ) (کد )191918703:در دانشگاه علوم پزشکي شيراز (کد)19111:در تاالر صدرا-سينا در شيراز در
تاريخ  20-17ارديبهشت ماه  ,1387به مجوز شماره  9/64 -1190مورخ  86/11/11دفتر آموزش مداوم پزشکي شيراز برابر با ( )8امتياز مربوط به برنامه هاي سمينارها و کنگره ها
(شرکت در کارگاههاي برگزار شده در کنگره شامل کارگاههاي  ,EKG ,IABPمراقبتهاي پس ار عمل جراحي قلب).
داراي گواهي شرکت در سمينار تاره هاي قلب و عروق کد )11020109( :که در دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد. )19111 (:مجوز شماره /6/376066 :آ مورخ  86/10/23اداره کل
آموزش مداوم جامعه پزشکي برابر با ( ) 5امتياز از برنامه هاي کنگره ها و سمينارها)
داراي گواهي شرکت در کارگاه يکروزه  CPRکد )291918639( :که در دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد. )19111 (:مجوز شماره 9/64 - 1030:پ مورخ  86/9/22دفتر آموزش
مداوم پزشکي شيراز برابر با ( )2امتياز از برنامه هاي کنگره ها و سمينارها
داراي گواهي شرکت درکنقرانس فوريتها کد )1819186107( :که در دانشگاه علوم پزشکي شيراز کد . )19111 (:مجوز شماره  9/64 - 966 :پ مورخ  86/9/7دفتر آموزش مداوم
پزشکي شيراز برابر با ( )1امتياز از برنامه هاي کنگره ها و سمينارها
داراي گواهي  25ساعت از برنامه هاي آموزش مداوم از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس) در هفتمين همايش سراسري دانشکده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شيراز" چاقي وبيماريهاي ناشي از آن.85 /9/28 -85/9/26,



سخنراني در سمینارها و کنگره ها:
 .1داراي گواهي ارائه مقاله" مقايسه عوارض پس از خارج سازي لوله داخل ترا شه ،در سه حالت مختلف ليدوکايين %4براي پرکردن کاف لوله داخل تراشه در بيماران تحت جراحي
انتخابي مراجعه کننده به يکي از بيمارستانهاي شيراز "1384 -1385 ,به صورت سخنراني در اولين کنگره بيهوشي قلب ايران (تازه هاي مراثبت هاي قلبي ) (کد)191918703:
در دانشگاه علوم پزشکي شيراز (کد)19111:در تاالر صدرا-سينا در شيراز در تاريخ  20-17ارديبهشت ماه  ,1387به مجوز شماره  9/64 -1190مورخ  86/11/11دفتر آموزش
مداوم پزشکي شيراز برابر با ( )2امتياز از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي .
 .2داراي گواهي ارائه مقاله "بررسي مراحل تغيير رژيم غذايي و رفتارهاي ورزشي در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري -مامايي فاطمه (س) شيراز  "1385به صورت
سخنراني در هفتمين همايش سراسري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شيراز" چاقي و بيماريهاي ناشي از آن26-28,آذرماه 1385سال.
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3.Assessing Stages of Exercise Behavior Change Self Efficacy and Decisional Balance in Iranian Nursing and Midwifery Students,
.4

in World Academy of Science, Engineering and Technology Issue 0073 January 2013 in Dubie.
دارای گواهی "طراحی و ساخت حسگر هوشمند ی پوشیدنی الکتروانسفالوگرافی" به صورت سخنرانی در  20تیرماه  1397با شماره CODE / 12-2 / 97



پوستر در سمینارها و کنگره ها:
 .1داراي گواهي ارائه مقاله " بررسي عوامل تسهيل کننده و بازدارنده يادگيري مهارتهاي باليني از ديد دانشجويان پرستاري سال سوم دانشکده پرستاري-مامايي
فاطمه(س)شيراز "1383,در" اولين همايش سراسري آموزش باليني در پرستاري و مامايي "در مورخه هاي 16و 17آبانماه  1385در دانشکده پرستاري و مامايي تبريز به صورت
پوستر.
 .2داراي گواهي ارائه مقاله "بررسي عوامل تسهيل کننده و بازدارنده يادگيري مهارتهاي باليني از ديد دانشجويان پرستاري سال سوم دانشکده پرستاري حضرت فاطمه(س) شيراز,
 1383در "هشتمين کنگره ساليانه پژ وهشي دانشجويان علوم پزشکي کشور و نخستين کنگره بين المللي دانشجويان علوم پزشکي در ايران" به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي
شيراز در تاريخ  2-4خردادماه  1386به صورت پوستر .
تقدیر
داراي لوح تقدير از فرماندار شهرستان شيراز ,جناب آقاي ابراهيم عزيزي ,به مناسبت روز پرستار.
داراي گواهي تشويقي پرسنل  ICUجراحي قلب  ,از طرف مترون بيمارستان (سرکار خانم حاتم) در تاريخ .86/10/1
داراي گواهي تقديرنامه بابت کارگاه آموزشي فارماکولوژي باليني دانشجويان کارشناسي پرستاري در دانشکده پرستاري مامايي فاطمه (س) شيراز
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دوره هاي فرهنگي در گچساران:
داراي گواهينامه دوره "ترتيل خواني و تجويد قرآن کريم" به مجوز شماره 91/1607/4207ه مورخ  91/1/5دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي به مدت  32ساعت
معادل  2واحد درسي با کسب امتياز  86از  100امتياز و با درجه خوب در تاريخ  91/6/7لغايت (91/6/15دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران)
داراي گواهينامه دوره "قرائت و مفاهيم قرآن کريم" به مجوز شماره  91/1607/4208مورخ  91/1/5دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي به مدت  18ساعت معادل 1
واحد درسي با کسب امتياز  86از  100امتياز و با درجه خوب در تاريخ  91/4/29لغايت ( 91/5/5دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران)
داراي گواهينامه علمي آموزشي نقد و بررسي فرق ضاله "وهابيت" از دوره هاي توانمندسازي اساتيد به صورت حضوري در تاريخ 91/9/27به مدت  5ساعت
داراي گواهينامه علمي آموزشي " نقدشيطان پرستي" از دوره هاي توانمندسازي اساتيد به صورت حضوري در تاريخ 92/2/14به مدت  5ساعت
داراي گواهي مقاله تحت عنوان ساده زيستي از نظر اسالم در همايش داخلي اخالق کارگزاران از ديدگاه معصومين (ع) در تاريخ  20اسفند 1391
داراي گواهي شرکت در طرح فراگير رمضان ،تفسير سوره ملک ويژه ماه مبارک رمضان مردادماه 92
داراي گواهينامه علمي آموزشي " شيعه شناسي" از دوره هاي توانمندسازي اساتيد به صورت حضوري در تاريخ 92/10/8به مدت  5ساعت
داراي گواهي حضور در جلسات هم انديشي صالحين در تاريخ  1396/07/01در دانشگاه ازاد گچساران به مدت  10ساعت
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دوره هاي آموزشي در گچساران:
داراي گواهينامه دوره "آشنايي با اينترنت" به مجوز شماره  91/1607/1605ه مورخ  91/1/5دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي به مدت  16ساعت معادل  1واحد
درسي با کسب امتياز  90از  100امتياز و با درجه خوب در تاريخ  91/4/22لغايت ( 91/4/25دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران)
داراي گواهينامه دوره "آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي" به مجوز شماره  91/1607/1127ه مورخ  91/1/5دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي به مدت 8
ساعت معادل  0/5واحد درسي در تاريخ  91/4/26لغايت ( 91/4/28دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران)

-

فارسي (زبان مادري)
انگليسي (خوب)

.2

زبان

عالقه مندي هاي حرفه اي
 آموزش باليني پرستاري مراقبتهاي ويژه جراحي قلب ()C.ICU پرستاري مراقبتهاي ويژه ()CCU پرستاري مراقبتهاي ويژه ()ICUعضویت هاي حرفه اي
 عضو سازمان نظام پرستاري شيراز با شماره نظام 8556822انتصابات آکادمیك
--------------- ----سابقه کار حرفه اي و تجربیات آموزشي
سابقه کار حرفه اي :
 گذاراندن دوره طرح در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي قلب بيمارستان نمازي شيراز  5مهرماه  85الي  5مهرماه  .87به مدت  2سال سابقه  20ترم تدريس تئوري و باليني در دانشگاه آزاد اسالمي گچساران(داخلي-جراحي ,1داخلي-جراحي ,2داخلي-جراحي,3داخلي -جراحي  ،4پرستاري ويژه) از مهرماه  87تا کنون سابقه  18واحد کارآموزي باليني دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شيراز از بهمن  89تا کنوندیگر شایستگي هاي آموزشي
تجربیات پژوهشي
در پايين به صورت طبقه بندي شده آورده شده است:
پروژه هاي در دست اجرا/پایان یافته
 پروژه پایان یافته:
 .1مقايسه عوارض پس از خارج سازي لوله داخل ترا شه ،در سه حالت مختلف ليدوکايين %4براي پرکردن کاف لوله داخل ترا شه در بيماران تحت جراحي انتخابي مراجعه کننده به يکي از
بيمارستانهاي شيراز.1384 -1385,
 .2بررسي مراحل تغييررژيم غذايي دردانشجويان پرستاري ومامايي دانشکده پرستاري -مامايي فاطمه(س) شيراز.1385
 .3بررسي عوامل تسهيل کننده و بازدارنده يادگيري مهارتهاي باليني از ديد دانشجويان پرستاري سال سوم دانشکده پرستاري-مامايي فاطمه(س)شيراز.1383,
4.Assessing Stages of Exercise Behavior Change, Self Efficacy and Decisional Balance in Iranian Nursing and Midwifery Students
 .4ارزيابي توانايي ارتباط دانشجويان پرستاري در بالين در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال 1391
نظارت بر پایان نامه هاي دانشجویي (استاد راهنما ،استاد مشاور) --------------------------
انتشارات
مقاله هاي منتشر شده:
.1

.2
.3

"مقايسه عوارض پس از خارج سازي لوله داخل ترا شه ،در سه حالت مختلف ليدوکايين %4براي پرکردن کاف لوله داخل تراشه در بيماران تحت جراحي انتخابي مراجعه کننده به يکي
از بيمارستانهاي شيراز 1384" –1385,در مجله ارمغان دانش,قصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج ,داراي رتبه علمي پژوهشي از کميسيون نشريات علوم پزشکي کشور ,دوره
 ,11شماره ,3پاييز(1385شماره پي در پي  ,)43صفحات.45-58:
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