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سوابق تحصیلی:
 مدرک دیپلم(اخذ شده در خردادماه 83-84از دبیرستان نمونه دولتی گلچین اسالم آباد غرب با معدل )19/11
 مدرک پیش دانشگاهی(اخذ شده در خرداد 84-85از دبیرستان نمونه دولتی گلچین اسالم آباد غرب)
 مدرک کارشناسی پیوسته پرستاری( اخذ شده در تیرماه 89-90از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با معدل )18/17
 مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه(اخذ شده در دی ماه  91-92از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با معدل
)18/10
 نفر اول فارغ التحصیالن دوره کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) پرستاری بهمن و تیر  88-89و دارای سهمیه استعداد
درخشان و ورود به مقطع ارشد بدون آزمون
سوابق شغلی:
 سابقه 2ماه و  25روز انجام وظیفه طرح نیروی انسانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیالنغرب  ،بخش اورژانس
 سابقه 18ماه(از دی  89لغایت خرداد )91انجام کار به صورت قراردادی(اضافه کار) در بخش های جراحی زنان و ICU
بیمارستان امام حسین(ع) کرمانشاه
 سابقه  90ساعت(معادل  5/29واحد درسی) تدریس دروس بالینی(کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری) در نیمسال
تحصیلی اول ( 91-92با استناد به گواهی/7/702/14474پ تاریخ )92/7/22در دانشکده پرستاری-مامایی کرمانشاه طبق
نظر موافق امور بالینی دانشکده پرستاری-مامایی
 سابقه  154ساعت(معادل 9/05واحد درسی) تدریس دروس بالینی(کارآموزی داخلی جراحی در عرصه کارشناسی پرستاری)
در نیمسال تحصیلی دوم ( 90-91با استناد به گواهی/7/702/14474پ تاریخ )92/7/22در دانشکده پرستاری-مامایی
کرمانشاه طبق نظر موافق امور بالینی دانشکده پرستاری-مامایی
 سابقه  244ساعت(معادل  14/35واحد درسی) تدریس دروس بالینی(کارآموزی پرستاری داخلی جراحی  ،2کارآموزی اصول
و مهارت های پرستاری ،کارآموزی فوریت ها در عرصه) در نیمسال تحصیلی دوم (91-92با استناد به
گواهی/7/702/14474پ تاریخ )92/7/22در دانشکده پرستاری-مامایی کرمانشاه طبق نظر موافق امور بالینی دانشکده
پرستاری-مامایی
 هیأت علمی تعهد خدمت (شهریور  92تا فروردین  )96دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
- هیأت علمی بالینی پیمانی(اردیبهشت  96تا کنون)دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
طرح های تحقیقاتی:

 .1مجری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان" بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری دانشکده
پرستاری-مامایی کرمانشاه در مورد کنترل عفونت های بیمارستانی در سال "1388-89
 .2مجری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان"بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه در سال "1390
 .3مجری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته( پایان نامه مقطع ارشد) با عنوان" بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش هپارینه کردن ست
همودیالیز به وسیله ی انفوزیون مداوم و بلوس متناوب بر میزان تشکیل لخته حین دیالیز و کفایت دیالیز در بیماران
همودیالیزی"
 .4همکار اصلی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان" بررسی مقایسه ای مهارت تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بخش های
مراقبت های ویژه با پرستاران بخش های عمومی در بیمارستان های منتخب دولتی شهر کرمانشاه در سال "1390-91
 .5همکار اصلی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان"بررسی نگرش مدیران ارشد بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه نسبت
به نظام داوطلبانه گزارش دهی خطاهای پزشکی"
 .6همکار اصلی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان" بررسی میزان تناسب جنسیتی بیماران تحت عمل جراحی در
بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه با کادر درمان و تحلیل جنبه های اخالقی و شرعی موضوع"
 .7مجری طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان"بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت و ارتباط آن با کفایت اجتماعی در
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال "1395
 .8مجری و استاد راهنمای طرح تحقیقاتی دانشجویی خاتمه یافته با عنوان" بررسی میزان آگاهی و حساسیت اخالقی
پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال "1395
 .9مجری و استاد راهنمای طرح تحقیقاتی دانشجویی خاتمه یافته با عنوان" بررسی اپیدمیولوژی خودکشی در شهرستان
اسدآباد طی سال های " 1390-1395
 .10مجری طرح تحقیقاتی در حال انجام با عنوان" بررسی ارتباط فشاار روانای ادراک شاده باا اضاطراب ناشای از کروناا در
دانشجویان و پرسنل بهداشتی -درمانی شاغل در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال 1399
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سوابق اجرائی:
 .1استاد مشاور تحصیلی دوره های مختلف دانشجویان کارشناسی پرستاری و فوریت های پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد
 .2مسئول واحد کتابخانه و اطالع رسانی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد ابالغ /16/77/639پ/د از تاریخ  1392/08/18به
مدت  2سال.
 .3عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد براساس ابالغ /16/77/903پ/د از تاریخ  1392/10/09به
مدت  2سال.
 .4مسئول امور بالینی دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد براساس ابالغ
/16/77/777پ از تاریخ  1394/07/12به مدت  2سال.
 .5دبیر بسته اعتالی اخالق حرفه ای دانشکده علوم پزشکی اسد آباد از فروردین  97تا بهمن 97
 .6عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد براساس ابالغ /28364د/ه/اس تاریخ  99/09/20تا کنون
 .7مسئول بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های علو م پزشکی معاونت آموزش  ،تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد براساس ابالغ  /24546د/ه/اس تاریخ 98/08/27
 .8مدیر گروه دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد براساس ابالغ /31228د/ه/اس تاریخ
98/10/22
 .9مدیر و عضو هیأت مدیره مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی اسدآباد براساس ابالغ /9715ه/اس تاریخ 30
99/10/
 .10مسئول نظارت و ارزیابی اعتبار بخشی بخش های داخلی -جراحی بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد
 .11دبیر کمیته مدیریت بحران و بالیا بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد

