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تقدیرات و افتخارات:
 .0دریافت لوح سپاس از معاون رئیس جمهور مسعود زریبافان در سال  0930به شماره .09102/091/0111
 .0دریافت لوح سپاس و تشویقی از ریاست محترم بهداشت و درمان اسدآباد در سال  0930به شماره
/02/19/1/2030پ.
 .9دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال .0930
 .1دریافت لوح سپاس از ریاست محترم بیمارستان قائم (عج) اسدآباد به واسطه همکاری صمیمانه با دفتر پرستاری در
سال  0931به شماره /02/19/1/1103پ.
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 .5دریافت تشویقی از مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان اسدآباد در سال  0931به شماره /02/19/1/1012پ.
 .2دریافت لوح سپاس و تشویقی از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  0931به شماره /02/9512پ.
 .2دریافت لوح سپاس و تشویقی از معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان به شماره /02/99/00200پ.
 .0دریافت لوح سپاس و تشویقی از ریاست محترم بیمارستان قائم(عج) اسدآباد به واسطه ی همکاری با سوپروایزر
آموزشی در زمینه آموزش به پرستاران در سال  0935به شماره /02/19/1/9000پ.
 .3دریافت لوح سپاس و تشویقی از مدیر شبکه و بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد در سال  0935به شماره
/02/19/1/9050پ.
 .01دریافت لوح سپاس و پرستار نمونه استان همدان در سال  0935از دانشگاه علوم پزشکی همدان به شماره
/02/5005پ.
 .00دریافت لوح سپاس و تشویقی از ریاست محترم شورای اسالمی و شهردار محترم اسدآّباد در سال  0932به شماره
/0121ش.
 .00دریافت لوح سپاس و تشویقی از ریاست محترم بیمارستان قائم(عج) در سال  0932به شماره /9/3319ا.س.
 .09دریافت لوح سپاس و تشویقی از معاونت محترم درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهرستان اسدآباد به واسطه ی به کارگیری تخصص و تعهد و کاربرد مهارت های الزم کاری و احترام و اکرام به ارباب
رجوع در سال  0932به شماره /2093د/9/ا.س.
 .01دریافت لوح سپاس و تشویقی از ریاست محترم بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد به واسطه آموزش به
بیماران و آموزش همگانی در سال  0932به شماره /2099د/9/ا.س.
 .05دریافت لوح سپاس و تشویقی از ریاست محترم بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد در خصوص بحران رخ
داده(قطعی برق) در سال  0932به شماره /9200د/9/ا.س.
 .02دریافت لوح سپاس از ریاست محترم بیمارستان قائم (عج) اسدآباد به واسطه رضایت از عملکرد در گزارش دهی
خطاها و همکاری با دفتر پرستاری در سال  0932به شماره /01993د/9/ا.س.
 .02دریافت لوح سپاس پرستار نمو نه کشوری هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان اسدآباد از وزیر محترم بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر سعید نمکی در سال  0930به شماره .011/0905
 .00دریافت لوح سپاس و تشویقی به عنوان پژوهشگر برگزیده ی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
اسدآباد در آذر ماه  0930به شماره /00093د/5/ا.س.
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پایان نامه کارشناسی ارشد:
بررسی مطابقت مراقبت های پرستاری بعد از عمل در بیماران بای پس عروق کرونر CABGبا سیستم طبقه بندی مراقبت
بالینی CCCو کسب نمره عالی.

سوابق شغلی:
سابقه  0/5سال کار بالین پرستاری در بخش جراحی بیمارستان شریعتی تهران در سال .30-39
سابقه  5/5سال کار بالین در بخش های اطفال ،نوزادان ICU ،بیمارستان قائم(عج) اسدآباد تا سال .32
سابقه ی  0/5سال سرپرستاری بخش  ICUبیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد .35-32
کارشناس مسئول آموزش همگانی بیمارستان قائم(عج) اسدآباد در سال .31-32
کارشناس مسئول آموزش به بیمار بیمارستان قائم(عج) اسدآباد در سال .31-32
پرستار رابط مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان قائم(عج) در سال .35-32
کارشناس پیشگیری و مراقبت از زخم بیمارستان قائم(عج) در سال .35-30
عضو هیئت علمی بالینی پرستاری دانشکده علوم پزشکی از مرداد ماه  0932تا اکنون.

سوابق آموزشی:
تدریس  5واحد کارآموزی پرستاری داخلی جراحی در نیمسال اول  39-31در دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران با شماره مدرک PL-FR-110/11
تدریس  1واحد کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری نیمسال دوم  35-31در دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد به شماره /02/22/101پ.
تدریس یک واحد اخالق و مقررات حرفه ای(تئوری) ،رشته فوریت های پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد ،نیمسال دوم  32-30و ارائه طرح درس به شماره /0/51/351ا.س.
تدریس یک واحد اصول فنون و مراقبت های پرستاری (عملی) ،رشته فوریت های پزشکی ،دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد ،نیمسال دوم  32-30به شماره /0/51/351ا.س.
تدریس  9واحد فوریت داخلی  (0تئوری و عملی) ،رشته فوریت های پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،
نیمسال دوم  32-30وارائه طرح درس به شماره /0/51/351ا.س.
تدریس  0/25واحد پرستاری بزرگساالن سالمندان( 0تئوری) ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،
نیمسال دوم  32-30و ارائه طرح درس به شماره /0/51/351ا.س.
تدریس یک واحد مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه(تئوری) ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد ،نیمسال دوم  32-30و ارائه طرح درس به شماره /0/51/351ا.س.
تدریس  0/5واحد پرستاری بزرگساالن سالمندان (9تئوری) ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،
نیمسال دوم  32-30و ارائه طرح درس به شماره /0/51/351ا.س.
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تدریس  0/5واحد پرستاری بزرگساالن سالمندان (9تئوری) ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،
نیمسال دوم  32-30و ارائه طرح درس به شماره /0/51/351ا.س.
تدریس  0/5واحد اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای (تئوری و عملی) ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد ،نیمسال دوم  32-30و ارائه طرح درس به شماره /0/51/351ا.س.
استاد مشاور دوره ششم دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با تعداد  11دانشجو در نیمسال
دوم  32-30به شماره /0/51/351ا.س.
استاد مشاور دوره هفتم دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با تعداد  91دانشجو در نیمسال
دوم  32-30به شماره /0/51/351ا.س.
تدریس  1واحد کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،
نیمسال اول  32-30به شماره /0/51/510ا.س.
تدریس  0/5واحد فوریت داخلی ( 0تئوری و عملی) ،رشته فوریت های پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد ،نیمسال اول  32-30و ارائه طرح درس به شماره /00291د/5/ا.س.
تدریس  0/05واحد تروما ( 0تئوری) ،رشته فوریت های پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ،نیمسال اول
 32-30و ارائه طرح درس به شماره /00291د/5/ا.س.
تدریس  0واحد اصول و مهارت های پرستاری (تئوری) ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،
نیمسال اول  32-30و ارائه طرح درس به شماره /00291د/5/ا.س.
تدریس  0/5واحد پرستاری بیماری های کودکان (تئوری) ،رشته پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،
نیمسال اول  32-30و ارائه طرح درس به شماره /00291د/5/ا.س.
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت های ویژه ،رشته پرس تاری ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ،نیمسال اول
 32-30به شماره /00291د/5/ا.س.
استاد مشاور دوره هفتم دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با تعداد  19دانشجو در نیمسال
اول  32-30به شماره /00291د/5/ا.س.
استاد مشاور دوره هشتم دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با تعداد  90دانشجو در
نیمسال اول  32-30به شماره /00291د/5/ا.س.

سخنرانی در کارگاه ها و همایش ها:
 .0سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی آشنایی با ونتیالتور به شماره  221202در دانشگاه علوم پزشکی همدان
شهر اسدآباد در تاریخ 0932/15/01
 .0سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی آشنایی با ونتیالتور به شماره  210030در دانشگاه علوم پزشکی همدان
شهر اسدآباد در تاریخ 0932/15/13
 .9سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی فرآیند پرستاری با شماره  210923در دانشگاه علوم پزشکی همدان شهر
اسدآباد در تاریخ 0932/11/02
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 .1سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی فرآیند پرستاری با شماره  210922در دانشگاه علوم پزشکی همدان شهر
اسدآباد در تاریخ 0932/11/05
 .5سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی فرآیند پرستاری با شماره  210920در دانشگاه علوم پزشکی همدان
شهر اسدآباد در تاریخ 0932/11/01
 .2سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی فرآیند پرستاری با شماره  210959در دانشگاه علوم پزشکی همدان شهر
اسدآباد در تاریخ 0932/11/02
 .2سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی تنظیم دوز داروهای انفوزیون با شماره  293205در داشنگاه علوم
پزشکی همدان شهر اسدآباد در تاریخ 0932/19/91
 .0سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی تنظیم دوز داروهای انفوزیون با شماره  293201در دانشگاه علوم پزشکی
همدان شهر اسدآباد در تاریخ 0932/19/03
 .3سخنرانی در برنامه آموزش مداوم پزشکی آئین نامه اخالق پرستاری و منشور حقوق بیمار با شماره  0120523در
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در تاریخ 0930/12/02
 .01سخنرانی در دوره آموزشی آماده سازی و تزریق سرم های خاص با کد  03009در بیمارستان قائم(عج) دانشکده
علوم پزشکی اسدآباد در تاریخ 0932/11/01
 .00سخنرانی در دوره آموزشی تنظیم دوز داروهای انفوزیون با کد  03001در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد در تاریخ 0932/19/91
 .00سخنرانی در دوره آموزشی ارزیابی سطح هوشیاری با کد  05019در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد در تاریخ 0935/12/05
 .09سخنرانی در دوره آموزشی فرآیند پرستاری و آشنایی با انواع تشخیص های پرستاری با کد  02012در بیمارستان
قائم(عج) دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در تاریخ 0935/10/01
 .01سخنرانی در دوره آموزشی تنظیمات ابتدایی ونتیالتور با کد  03002در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد در تاریخ 0932/12/00
 .05سخنرانی در دوره آموزشی گزارش نویسی و ارزیابی اولیه بیمار با کد 03059در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد در تاریخ 0932/12/02
 .02سخنرانی در دوره آموزشی ارزیابی سطح هوشیاری با کد 03050در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد در تاریخ 0932/12/00
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 .02سخ نرانی در دوره آموزشی اکسیژن تراپی و حمایت تنفسی با کد  03050در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد در تاریخ 0932/12/05
 .00سخنرانی در دوره آموزشی تشنج و مراقبت پرستاری مرتبط با کد  03023در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد در تاریخ 0932/13/00
 .03سخنرانی در دوره آموزشی ارتقا سالمت با کد  90922در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در
تاریخ 0932/10/02
 .01سخنرانی در دوره آموزشی کار با ونتیالتور پیشرفته با کد  99253در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد در تاریخ 0932/01/19
 .00سخنرانی در دوره آموزشی اکسیژن تراپی و حمایت تنفسی با کد  99290در بیمارستان قائم(عج) دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد در تاریخ 0932/10/01
 .00سخنرانی در کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال  0932به شماره
/02/22/50پ.
 .09س خنرانی در کارگاه آموزش به مددجو و خانواده دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال  0932به شماره
/02/22/50پ.
 .01سخنرانی در کارگاه اعتباربخشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال .0930

ترجمه کتاب:
تاب آوری انتقادی در پرستاران ،معصومه نجفی ،جالل نورمحمدی ،رقیه اقبالی زیارت ،با نظارت :علیرضا نیکبخت
نصرآبادی ،انتشارات تیمورزاده نوین ،زمستان .0932

طرح های پژوهشی و مقاالت و پوستر :
ارائه پوستر با عنوان عوامل تسهیل کننده آموزش خودمراقبتی در بیماران دیابتی در نخستین همایش سالیانه پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال .0931
مجری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته (پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد) با عنوان بررسی مطابقت ثبت مراقبت های
پرستاری بعد از عمل در بیماران با پس عروق کرونر با سیستم طبقه بندی مراقبت های بالینی .ccc
همکار اصلی طرح بررسی ارتباط وضعیت سالمت عمومی ،رضایت از زندگی و سازگاری با خودکارآمدی در بیماران
استومی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال  0931به سماره .31/13351
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پرستاران بخش اورژانس
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 پللیش بینللی.)0932( . مللریم جللان امیللری، راهللب قربللانی، منیللر نوبهللار، معصللومه نجفللی،فاضللل دهللون
. 009-091 .)0(00  کومش.خودکارآمدی بیماران دارای استومی بر اساس سالمت عمومی
:سوابق اجرایی
 لغایت مرداد ماه سال0935  بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از تیرماه سالICU ابالغ سرپرستار بخش

.0

.پ/02/19/1/0002  به شماره0932
ابالغ پرستار رابط مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از اردیبهشت ماه سال

.0

.پ/02/19/1/219  به شماره0932  لغایت مرداد ماه0935
0932  لغایت مرداد ماه0935  بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از بهمن ماهICU ابالغ کارشناس خبره بخش

.9

.پ/02/19/1/2130 به شماره
 لغایت مرداد ماه0931 ابالغ کارشناس برنامه آموزش همگانی بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از اسفندماه

.1

.پ/02/19/1/1101  به شماره0932
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.5

ابالغ کارشناس پیشگیری و مراقبت از زخم بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از فروردین ماه سال 0932

لغایت اسفند ماه سال  0932به شماره /0000د/9/ا.س.
.2

ابالغ کارشناس کد  201بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از اردیبهشت ماه  0932لغایت مرداد ماه  0932به

شماره /0002د/9/ا.س.
.2

ابالغ عضو هیئت علمی پیمانی( به صورت بالینی) در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مرداد

ماه سال  0932به شماره /0/0305ا.س.
.0

عضویت اصلی در هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان اسدآباد با انتخاب پرستاران شهرستان اسدآباد در

انتخابات نظام پرستاری  00تیرماه  30به شماره /00305د/0/ا.س.
.3

مسئول سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از مهر 30تا اکنون به شماره

/5/1153اس.
 .01کارشناس آموزش مداوم جامعه پزشکان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از مهر  30تا
اکنون به شماره /0/51/0115اس.
 .00مسئول کمیسون آموزش و عضو هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان اسدآباد از مرداد  30تا اکنون به
شماره/00305د/0/اس.
 .00عضو کمیته ماده  2آموزش مداوم از مرداد ماه  30تا اکنون به شماره /0/51/330اس.
 .09دبیر بسته ی اعتالی اخالق حرفه ای معاونت آموزش ،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد از دی ما  32تا اکنون به شماره /02350د/5/اس.
 .01عضو کمیته اخالق دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از آبان  32تا اکنون به شماره /00001د/5/اس.
 .05کوردیناتور ) (coordinatorتیم اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان به شماره /02/99/0221پ.
 .02لیدر کوردیناتور ) (Leader coordinatorتیم اهداء عضو دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به شماره
/02/99/0221پ.
 .02دبیر کمیته مهارت های بالینی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از آبان  30تا اکنون به شماره /00005د/5/اس.
 .00دبیر بسته توسعه راهبردی ،هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سالمت معاونت آموزش ،تحقیقات
و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از دی ماه  32تا دی ماه  30به شماره /02359د/5/اس.
 .03عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از مهر ماه  32تا اکنون به شماره /00011د/5/اس.
 .01عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی اسادآباد از مهر ماه  32تا اکنون به شماره /00590د/5/اس.
 .00عضو کمیته دانش پژوهی آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از بهمن  32تا
اکنون به شماره /90293د /5/اس.
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 .00عضو کمیته آموزش به بیمار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از بهمن  32تا اکنون به
شماره/91292د/0/اس.
 .09عضو کمیته پدافند غیرعامل معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از
اردیبهشت  30تا اکنون به شماره /0/51/205اس.

شرکت در کارگاه ها و همایش ها:
 .0شرکت در چهارمین سمینار مراقبت های ویژه بین المللی توسط انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران ،تهران با شماره
 1091532در شهر تهران 35/01/00
 .0شرکت در چهارمین کنگره سراسری زخم و ترمیم بافت توسط مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی دانشگاه
علوم پزشکی تهران با شماره  1221220در شهر تهران 32/10/00
 .9شرکت در دوره آموزش پیشرفته فراهم آوری اعضای پیوندی استان همدان در سال 0930
 .1شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان مراقبت از زخم و استومی توسط دانشگاه علوم
پزشکی البرز با شماره 5020911در تاریخ 32/11/00
 .5شرکت در کنفرانس علمی یک روزه آموزش مداوم با عنوان آئین نامه اخالق و منشور حقوق بیمار با شماره 2123329
در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در تاریخ 30/12/00
 .2شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان احیاء نوزاد با شماره 1121155دانشگاه علوم
پزشکی همدان در تاریخ 32/11/00
 .2شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان  CPRبا شماره 125311دانشگاه علوم پزشکی
همدان در تاریخ 32/12/10
 .0شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان ترویج تغذیه با شیر مادر با شماره
1210005دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 32/12/15
 .3شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان تفسیر  ECG0با شماره  1520103دانشگاه علوم
پزشکی همدان در تاریخ 32/15/05
* .01شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان تفسیر  ECG0با شماره  1530550دانشگاه
علوم پزشکی همدان در تاریخ 32/12/11
 .00شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان آشنایی با دفیبریالسیون و کاردیوورژن با شماره
1122121دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 32/11/01
 .00شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان شناخت و پیشگیری از زخم فشاری و سقوط در
بیمارستان با شماره 1500509دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 32/15/03
 .09شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان فرآیند پرستاری با شماره 1139332دانشگاه علوم
پزشکی همدان در تاریخ 32/11/02
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 .01شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان فرآیند پرستاری با شماره  1131100دانشگاه علوم
پزشکی همدان در تاریخ 32/11/02
 .05شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان فرآیند پرستاری با شماره  1131135دانشگاه علوم
پزشکی همدان در تاریخ 32/11/05
 .02شرکت در کنفرانس علمی یک روزه حضوری آموزش مداوم با عنوان فرآیند پرستاری با شماره  1131132دانشگاه علوم
پزشکی همدان در تاریخ 32/11/01
 .02گذراندن  102ساعت معادل  0220امتیاز دوره های آموزشی مختلف عمومی ،شغلی اختصاصی و بهبود مدیریت
اختصاصی ضمن خدمت تا سال 0930
 .00گذراندن  001ساعت آموزشی با  0205امتیاز در سال  0932به شماره /02/90/پ/د.
 .03گذراندن  02ساعت آموزشی با  0022امتیاز در سال  0935به شماره /02/90/0030پ/د.

گواهینامه:
 گواهی نامه دوره آموزشی زخم و استومی از انجمن علمی مراقبت از استومی تهران در سال  39به شماره /95س.39/


گواهینامه شرکت در اولین همایش ساالنه کشوری مدیریت زخم ،استومی و سوختگی در استان البرز با شناسه

.003110
 گواهینامه پایان دوره ماساژ سوئدی از کلوپ ماساژ ایران به شماره .K/3111110/SH


گواهی کارگاه علم سنجی از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد آبان ماه  30به شماره

/5/5009ا.س.


گواهی کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطالعاتی از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

آذر ماه  30به شماره /05301د/5/ا.س.
 گواهی کارگاه  End noteاز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد آذر ماه  30به شماره
/02523د/5/ا.س.
 گواهینامه دوره آموزشی جراحی قلب  )ICU Open Heart(ICUاز مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تیر ماه  39به شماره  3910500119با مجوز شماره /03/21/00201د.
 گواهینامه دوره آموزشی احیای قلبی ریوی از مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اردیبهشت ماه  39به شماره  3910599113با مجوز شماره /31/2290ص.
 گواهی دوره آموزشی پیشرفته  ICUدر سمینار جهانی مراقبت های ویژه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
سال .0935
 گواهی کارگاه مهارت های تدریس (مقدماتی) از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد شهریور
ماه  30به شماره /0/1922ا.س.
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 گواهی کارگاه اخالق در آموزش و اخالق در پژوهش از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد مهر
ماه  30به شماره /5/5092ا.س.
 گواهینامه دوره درمانگر زخم بر اساس مجوز  13010/00050هیئت وزیران از سازمان نظام پرستاری همدان به شماره
.000119
 گواهینامه رایانه کار  ICDLبا استاندارد مهارت  9110/05/0/1از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 0931
به شماره .951002
 گواهینامه دروه پیشرفته فراهم آوری اعضاء پیوندی و کوریناتوری اهداء عضو در مرداد ماه سال .0930
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