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  مشخصات
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 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد عضو هیئت علمی    –ساسان ناوخاصینام و نام خانوادگی : 

                                                             1369 /16/8سال تولد:  2

 سوابق  تحصیلی  3

 1393 - كارشناسی پرستاری -

   1396ایالم   دانشگاه علوم پزشکی -جراحی  -ستاری داخلیپركارشناسی ارشد  -

 معاونت آموزشی   -شهرستان اسداباد   : كارمحل  4
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  مربوط به سوابق تدريس -1جدول شماره          
 

 تعداد واحد درس نام درس ترم تحصیلی ردیف

تعداد واحد 

معادل در درس 

 مشترك

نوع درس 

تئوری یا 

 بالینی

 عملی یک واحد یک واحد  علوم پزشکی ایالم /فوریت های پزشکی )دانشکده دانپزشکی( 95-96  نیمسال اول 1

 كارآموزی یک واحد یک واحد كارآموزی اصول مهارت های پرستاری/ علوم پزشکی ایالم 95-96 اولنیمسال  2

 عملی دو واحد واحددو  اصول و مهارت های پرستاری/ علوم پزشکی ایالم 95-96 اولنیمسال  3

 كارآموزی دو واحد دو واحد / علوم پزشکی ایالم جراحی -كارآموزی داخلی 95-96 اولنیمسال  4

 كارآموزی یک واحد یک واحد كارآموزی مادران و نوزادن/ علوم پزشکی ایالم  95-96نیمسال دوم  5

 كارآموزی یک و نیم واحد یک و نیم واحد ی ایالمكارآموزی/ رشته تحصیلی  اتاق عمل / علوم پزشک 95-96نیمسال دوم  6

 كارآموزی دو واحد دو واحد كارآموزی/ رشته تحصیلی هوشبری/ علوم پزشکی ایالم 95-96نیمسال دوم  7

 كارآموزی شش واحد شش واحد كارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان/ دانشگاه آزاد واحد سنندج 96-97نیمسال اول  8

 كارآموزی ده واحد ده واحد كارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان/ دانشگاه آزاد واحد سنندج 96-97 دوم مسالین 9

 تئوری دو واحد دو واحد پرستاری بزرگساالن سالمندان / علوم پزشکی كردستان 96-97 دوم مسالین 10

 تئوری دو واحد دو واحد مفاهیم پایه پرستاری 98-99نیمسال دوم  11

 تئوری یک واحد یک واحد مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه  98-99ل دوم نیمسا 12

 تئوری یک واحد یک واحد ) مغزو اعصاب( 3پرستاری بزرگساالن سالمندان  98-99نیمسال دوم  13

 تئوری دو واحد دو واحد پرستاری بیماری های روان  98-99نیمسال دوم  14

 تئوری یک واحد یک واحد خصصی فوریت های پزشکیزبان ت 98-99نیمسال دوم  15

 تئوری دو واحد دو واحد فوریت های پزشکی در بالیا 98-99نیمسال دوم  16

 تئوری دو واحد دو واحد احیای قلبی ریوی پیشرفته  98-99نیمسال دوم  17

آموزیكار دو واحد دو واحد كاراموزی در عرصه اصول مدیریت پرستاری 98-99نیمسال دوم  18  

 كارآموزی یک واحد یک واحد 2كارآموزی پرستاری بزرگساالن سالمندان  98-99نیمسال دوم  19

 تئوری یک واحد یک واحد 2پرستاری بزرگساالن سالمندان  99-00نیمسال اول  20
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 تئوری نیم واحد نیم واحد احیا قلبی ریوی پایه 99-00نیمسال اول  21

 عملی یک واحد یک واحد ی ریوی پایهاحیا قلب 99-00نیمسال اول  22

 تئوری یک واحد یک واحد جابجایی و حمل بیمار 99-00نیمسال اول  23

 عملی دو  واحد دو واحد جابجایی و حمل بیمار 99-00نیمسال اول  24

 كارآموزی یک واحد یک واحد كارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت های ویژه 99-00نیمسال اول  25

 كارآموزی یک واحد یک واحد كارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 99-00اول  نیمسال 26

 تئوری یک ونیم واحد یک و نیم واحد چشم( -)غدد 3پرستاری بزرگساالن سالمندان  99-00نیمسال دوم  27

 تئوری دو واحد دو واحد احیای قلبی ریوی پیشرفته  99-00نیمسال دوم  28

 تئوری دو واحد دو واحد فوریت در بالیا 99-00نیمسال دوم  29

 كارآموزی سه واحد سه واحد كارآموزی نشانه شناسی 99-00نیمسال دوم  30

 تئوری یک واحد یک واحد جابجایی و حمل بیمار  00-01 اولنیمسال  31

 عملی یک واحد دو واحد جابجایی و حمل بیمار 00-01نیمسال اول  32

 كارآموزی چهار واحد چهار واحد (CCUوزی در عرصه مراقبت های ویژه )كارآم 00-01نیمسال اول  33

 كارآموزی سه واحد سه واحد كارموزی پرستاری بهداشت و نوزاد 00-01نیمسال اول  34

 تئوری یک واحد یک واحد )ارتوپدی( 1پرستاری بزرگساالن سالمندان  00-01 دومنیمسال  35

 تئوری دو واحد  دو واحد رستاریمفاهیم پایه پ 00-01 دومنیمسال  36

 تئوری دو واحد دو واحد فوریت های پزشکی در بالیا  00-01 دوم نیمسال 37

 تئوری دو واحد دو واحد احیای قلبی ریوی پیشرفته  00-01 دومنیمسال  38
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 )سامانه مداد( تالیف کتاب – 2 جدول شماره

 
 ISSBN كد  مؤلفین كتاب عنوان  ردیف

 ژهیو یدر بخش مراقبت ها جیرا یداروها ینیسبات وکاربرد بالمحا 1

 قلب

۹۷۸۶۰۰۹۷۹۰۲۷ ، علی صاحبی، ثریا فرامرزیساسان ناوخاصی

۲ 

۹۷۸۶۲۲۶۰۰۳۶۱ ، ذکریا ادیب حسامی، شیما عطایی، اطهره نجفیساسان ناوخاصی (۷۲4) یدر سکته مغز یو درمان یصیاقدامات تشخ 2

۲ 

۹۷۸۶۰۰۷۸۱۷۹۸ ثریا فرامرزی، سارا روحی، مهدی قنبری، فخرالدین صابونی هاساسان ناوخاصی،  مداخالت الکتریکی در مراقبت قلبیکاربرد و راهنمای بالینی  3

۸ 

۹۷۸۶۲۲۶۷۸۸4۳ ساسان ناوخاصیمرضیه اصالنی، حمیدرضا عادلی بهروز، بهنام رضا مخصوصی،  راهنمای مراقبت زخم فشاری 4

4 

۹۷۸۶۲۲۶۷۸۸۷4 ، راضیه علی پور، میترا رفیعیساسان ناوخاصینسرین سرشکی،  و مامایی ایمونوبیولوژی برای پرستاران 5

۸ 
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 تالیف کتاب )کتاب خانه ملی ايران( – 3 جدول شماره
 

 

 ISSBN كد  مؤلفین عنوان  كتاب ردیف

نظر زیر پناهی؛ مصلح شالیاری، نگین امانی، جمشید سیف اختصارات پرکاربرد پزشکی و پرستاری 1

 میانکلی.، محمدجواد ویسیساسان ناوخاصی

5-99-6003-622-978 

 978-600-8962-07-6 فاطمه جمشیدی، اطهره نجفیساسان ناوخاصی،حسنی فریدی، (۹۷-۹۶تا )( ۹۱-۹۰انک سواالت کارشناسی ارشد مامایی با پاسخ تشریحی)ب 2

بهداشت  -مادران و نوزادان -نکودکا -پرکاربردترین نکات پرستاری: داخلی جراحی 3

 پرستاریروان

ساسان شعیب دهقانی، ساالر شریفی، بهاره نجفی، زهرا رشیدی، 

 ، سروه پرنگناوخاصی

0-624-101-600-978 

 978-622-6003-76-6 ، ستاره الماسی، شیما عطایی، شکراهلل حیدریانساسان ناوخاصی تریاژ بیمارستانی در شرایط عادی و بحرانی 4

حسامی، آمنه ناهید کهریزی، ادریس رضایی، ذکریا ادیب راهنمای بالینی تهویه مکانیکی )ونتیالتور( 5

 ساسان ناوخاصیآقادوست، زیر نظر داراب ظهری، 

8-98-6003-622-978 
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ویراستار ، گرد قادرنژاد، یاسر نوری، فرح حوریجانی، منا زاهدیبی های خونیراهنمای بالینی فرآورده 6

 علمی ساسان ناوخاصی

4-69-6788-622-978 

کالوه، مهدی فرد، مهدی قنبری، شیرین محمدیزینب رضائی های بخیهراهنمای تکنیک 7

 زیر نظر ساسان ناوخاصی ایمانی،

:3-08-6788-622-978 

زیر فرد، مهدی ایمانی، زینب رضائی روژین خاطری، امید شرفی، بندی و بانداژگیری، آتلهای گچراهنمای تکنیک 8

 نظر ساسان ناوخاصی

2-05-6788-622-978 

حسامی، حسنا نظری، علی میانکلی، ذکریا ادیبمحمدجواد ویسی های پرستاریراهنمای جامع مهارت 9

زیر نظر کژال کریمی، ساسان سخن،  خوشمحمدی، امید بشیری

 ناوخاصی

7-00-6788-622-978 

قنبری ؛ زیر نظر لیال ،شیما خالدیان،سیما حاجیساسان ناوخاصی (cprریوی) -راهنمای کاربردی احیای قلبی  10

 عزیزخانی،هومن قصری

3-77-6003-622-978 

 978-600-7817-96-4 ی، جلیل عباسی، صفورا خوبدست، ناهید کهریزساسان ناوخاصی های مراقبت ویژههای رایج درمان اختالالت آب و الکترولیت در بخشروش 11
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 همکار اصلی طرح پژوهشی( –انجام طرحهاي پژوهشی)مجري طرح پژوهشی  - 4جدول شماره 

 

 اسامي همكاران عنوان طرح پژوهشي رديف

سمت در ارتباط با 

فعاليت )مجري و 

 همكار(

1 
ي و تعيين محدوده ارزيابي ارتباط گريه نوزادان پره ترم با خونريزي مغزي توسط سونوگراف

 IR.ASAUMS.REC.1400.017دامنه امواج مرتبط   کداخالق : 
 مجری روزه دار سايپر، سردره يمراد منيه، يجابيا جنت، يجابيا هيرق

2 
بررسي عوامل و علل مرتبط با اعزام بيماران از مرکز درماني قائم )عج( شهرستان اسد آباد به 

ن  کداخالق : درماني شهر همدا -ساير مراکز آموزشي
IR.ASAUMS.REC.1400.020 

 مجری مهر يزمان ديناه، ياديص فاطمه، يمانيسل احسان، يانيرشت يمهد

3 
 

بررسي علل ترخيص با مسئوليت شخصي علي رغم توصيه پزشک در بيماران مراجعه کننده 

به واحد اورژانس مرکز درماني قائم )عج( شهرستان اسد آباد کداخالق : 
IR.ASAUMS.REC.1400.020 

 يحسام بياد ايذکر، يقادرمز مائده، يانكليم يسيومحمد جواد

 بدرودخان  دايو، يپناه نيحساسرا
 مجری

4 
هاي ويژه ¬هاي ادراري در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت¬بررسي ميزان بروز عفونت

 IR.ASAUMS.REC.1401.006بيمارستان قائم )عج( شهرستان اسد آباد کداخالق : 

پناه  ياحمد ديوح، يصالح زهرا، مهر يزمان ديناه، ينجف هاطهر

 يحاجت دهيسع، يمهرآباد
 مجری

5 
در شهر اسد آباد  19-بررسي ارتباط بين هيپوکسي و مرگ و مير در بيماران مبتال به کوويد

 IR.ASAUMS.REC.1399.017در دوره شيوع کرونا کداخالق : 

 ياصالن هيمرض، يرستم معصومه، يزاهد منا، قادرنژاد گرد يب

 يانكليم يسيو جواد محمد
 مجری

6 

بررسي شيوع اختالل استرس پس از سانحه در کادر درمان و بهداشت مبتال به کرونا 

 IR.ASAUMS.REC.1399.018بيمارستان قائم شهرستان اسد آباد کداخالق : 
 

 يرستم معصومه، يانكليم يسيو جواد محمد، يمنوچهربهناز 

 يزمان ميرم، يقادرمز  مائده
 مجری

7 

 در شهرستان اسدآباد 19-هاي باليني در کودکان مبتال به بيماري کوويد¬بررسي ويژگي

 IR.ASAUMS.REC.1399.019کداخالق : 

 يجانيحور فرح، قادرنژاد گرد يب، يقادرمز مائده، يمنوچهر بهناز 

 يپناه مهرآباد ياحمد ديوح
 مجری

8 
ن و نگرش نسبت به آن از ديدگاه کارکنان زن بررسي شيوع خشونت خانگي بر عليه زنا

 دانشكده علوم پزشكي اسدآباد
 همکار -

9 
بررسي رفتارهاي خودکارامدي با تبعيت رژيم دارويي در بيماران مبتال به بيماري هاي مزمن 

 1400بستري در بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اسدآباد سال 
 همکار -
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مقاالت بین  – ISIپژوهشی بین المللی  –الت در مجالت معتبر داخلی و بین المللی )شامل مقاالت علمی چاپ مقا -  5 جدول شماره

 ساير مقاالت( –مقاالت علمی ترويجی  –علمی پژوهشی داخلی  و مقاالت ISCالمللی 
 

 نام مجله /کتابچه عنوان مقاله رديف
رتبه علمي پژوهشي يا 

 علمي ترويجي يا ...

شامل نام متقاضي اسامي همكاران )

 و سايرين...(

1 

Evaluation of the Interval between the Onset of Symptoms and 

Reperfusion Therapy in Patients with Acute Myocardial 

Infarction with Elevated ST Segment in Emergency 

Department … 

Health Research 

Journa 

ISC 

 

S Saremi, N Zamani Mehr, 

V Ahmadipanah, S 

Navkhasi, M Zahedi 

2 CD33 as a Leukocyte-Associated Marker Expressed on Human 

Spermatozoa 
Research Squar 

ISI 

Pub Med 

N Sereshki, M Rafiee, R 

Alipour, S Navkhasi, V 

Ahmadipanah 

3 
Hospital Management Strategies during the Covid-19 

Pandemic 

Health Research 

Journal 

ISC 

 

B Ghotbi, S Navkhasi, S 

Ghobadi, Z Shahsavari, N 

Kahrizi 

4 A Review of the Novel Corona Virus Disease (2019-nCoV) 
Health Research 

Journal 

ISC 

 

B Ghotbi, S Navkhasi, S 

Ghobadi, Z Shahsavari, N 

Kahrizi 

5 

Comparative study of the Three Criteria NEXUS II (National 

Emergency X-Ray Utilization Study) Canadian Computed 

Tomography Head Rule (CCHR) and American College of 

Emergency … 

Pajouhan Scientific 

Journal 

ISC 

 

N Hajari, N Zamanimehr, 

S Navkhasi, M Aslani, MJ 

Veisimiankali 

6 Investigation of Routs of Covid-19 Transmission; a Case Study 

of Children 

Health Research 

Journal 

ISC 

 

S Navkhasi, A 

Fatholapour, Z Shahsavari, 

N Kahrizi, S Ghobadi, ... 
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7 

Comparative study of the sensitivity and specificity of the three 

criteria NEXUS II (National Emergency X-Ray Utilization 

Study) Canadian Computed Tomography Head Rule (CCHR 

… 

Pajouhan Scientific 

Journal 

ISC 

 

navid hajari, S khaledian, 

nahid Zamanimehr, sasan 

navkhasi, ... 

8 
Evaluation of diagnostic value of clinical ultrasonography 

compared to radiography in the diagnosis of metacarpal 

fractures in the emergency 

Pajouhan Scientific 

Journal 
ISC 

 

MB Hakimi Nia, S 

Navkhasi, N Zamani 

Mehr, N Kahrizi, M 

Rostami, 

9 

Comparison of the Diagnostic Values of Four-Point and Two-

point Ultrasound Versus CT Scan in Determining 

Pneumothorax 

Pajouhan Scientific 

Journal 

ISC 

 

D Farsi, D Zohri, S 

Abbasi, R Hessam, S 

Navkhasi, J Saifpanahi 

10 

A Systematic Review of A Type of Therapeutic Methods For 

Reducing Pain And Progress in Childbirth in Iran 

Egyptian Academic 

Journal of Biological 

Sciences, E. Medical 

Entomology … 

ISI 

 

F Jamshidi, ZA Hesami, 

M Ghanbari,S navkhasi 

11 

INCIDENCE RATE OF URINARY TRACT INFECTIONS 

IN PATIENTS AND EFFECT OF STANDARD 

CATHETRIZATION EDUCATION ON KNOWLEDGE AND 

ATTITUDE OF NURSING IN INTENSIVE CARE UNITS 

OF SHAHID … 

International Journal 

of Ecosystems and 

Ecology Science-Ijees 

ISI 

 

H Taghinejad, A Azadi, A 

Khorshidi, S Navkhasi 

12 
Patients' bill of rights and effective factors of workplace 

violence against female nurses on duty at Ilam teaching 

hospitals 

Journal of injury and 

violence research 

ISI 

Pub Med 

AA Aivazi, W Menati, H 

Tavan, S Navkhasi, A 

Mehrdadi 

13 The relationship between physical activity and balance control 

in the elderly with diabetes in Ilam, Iran, in 2016 

JOURNAL OF 

DIABETES 

NURSING 

ISC 

 

T Khoukhazade, S 

Navkhasi, A Khalafzade, 

M Moradi, A Veysi, M 

Borji 

14 
Comparison of Social Participation Level Between Older 

Adults With Assistive Mobility Devices and Those Without 

These Devices 

Iranian Journal of 

Rehabilitation 

Research in Nursing 

ISC 

 

M Borji, M Moradi, K 

Mahdian, K Bahman Pour, 

S Navkhasi, E Salimi 

15 
The level of professional socialization of nursing students of 

Ilam University of Medical Sciences in 2016 

International Journal 

of Medical Research 

& Health Sciences 

ISC 

 

M Otaghi, M Borji, H 

Tahmasebi, S Navkhasi 

 

https://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=81369
https://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=81369
https://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=81369
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 گواهی شرکت در کارگاههاي تخصصی – 6 جدول شماره

 

 خصصیشركت در كارگاههای تگواهی  ردیف

  8/4/92گواهی هموویژیالنس  1

  8/3/92گواهی احیا  2

 18/4/92گواهی تریاژ  3

 30/5/92گواهی گزراش نویسی  4

 4/2/95گواهی سخنرانی  الکتروشوك  5

 CPCR 14/9/95گواهی سخنرانی اموزش  6

 21/6/95گواهی سخنرانی مدیریت بحران/ آموزش مداوم /  7

 26/7/95گواهی نقد مقاله  8

 End Note 27/6/95گواهی  9

 SPSS 6/9/95گواهی  10

 13/7/94گواهی پروپوزال نویسی و روش تحقیق  11

 5/10/95گواهی اعتبار بخشی  12

 25/9/94گواهی ایمنی بیمار  13

 6/10/95گواهی متاآنالیز  14

 28/10/95گواهی مبتنی بر شواهد  15

 15/9/95عاتی گواهی نحو جستجو در پایگاه های اطال 16

 11/9/98گواهی پدافند غیرعامل  17

 9/7/98گواهی اخالق در آموزش  18

 6/9/98گواهی جستجو پیشرفته در بانک های اطالعاتی  19

 5/12/98گواهی پیشگیری از انتقال ویروس كرونا  20

 30/7/98گواهی علمی سنجی  21

 6/12/99گواهی آشنایی با آیین نامه استاد مشاوری  22

 99/ 20/12گواهی فعالیت در كمیته ارزشیابی اساتید  23

 20/12/99گواهی فعالیت در كمیته ارزشیابی دانشجو  24
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 11/8/99گواهی ضوابط و مقررات دانشگاهی  25

 ESI 3/10/99گواهی تریاژ  26

 31/1/99گواهی آموزش برنامه درسی پنهان  27

 20/5/99گواهی راند مجازی  28

 28/7/99رح درسگواهی ط 29

 17/2/99گواهی آمار مقدماتی و تحلیل آماری  30

 25/1/99گواهی آموزش سامانه مجازی نوید  31

 BIPP 7/10/99گواهی آشنایی با دستگاه  32

 17/10/99گواهی شوك و مراقبت های پزشکی  33

 14/5/99گواهی چگونه آزمون آنالین برگزار كنیم  34

 27/10/99ر پدافند غیرعامل گواهی نقش پرستاران د 35

 30/10/99گواهی هموویژالنس  36

 24/10/99 724گواهی كد  37

 13/11/99گواهی آشنایی با روش های حل مشکالت و برقراری ارتباط با دانشجویان  38

 21/12/99زیست نشانگرهای خواب در روان پزشکی  39

 21/12/99 19پروبیوتیک و كوید  40

 24/12/99ش اخالق در پژوه 41

 4/10/99گواهی تشخیص و مدیریت سردرد / آموزش مداوم  42

 27/9/99گواهی تجویز منطقی دارو در بیماری های روانپزشکی / آموزش مداوم /  43

 24/9/99گواهی كمک های اولیه در سوانح / آموزش مدوم/  44

 3/10/99گواهی فشار خون / آموزش مداوم /  45

 19/2/1400وعی قرآن در خصوص ماه مبارك رمضان گواهی تفسیر موض 46

 18/2/1400گواهی در خصوص مسائل روز ویژه شب های مبارك رمضان  47

 9/2/1400گواهی پیامد های روانشناختی كرونا  48

 6/2/1400گواهی تغذیه صحیح در ماه مبارك رمضان  49

 20/2/1400گواهی چالش كرونا در جهان  50

 24/2/1401ه مددجو گواهی آموزش ب 51

 12/5/1401گواهی زمینه های فرهنگی و اجتماعی واقعه عاشورا  52
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الصه مقاالت چاپ شده در کنگره هاي داخلی ارائه گواهی مقاله در کنگره ها )اعم از پوستر يا سخنرانی(، ارائه خ -7جدول شماره 

 و بین المللی(
 

 موضوع  تاریخ نام كنگره رديف

محل 

برگزاری 

 كشور

نوع شركت ارائه 

سخنرانی یا 

 پوستر

 1395 پنجمین كنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایالم 1
برسی میزان تفکر انتقادی و رابطه ی آن با عزت نفس در بین 

 دانشجویان پرستاری شهر ایالم
 پوستر ایران

 1395 پنجمین كنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایالم 2
ن در مورد اتانازی در بیمارستان شهید نگرش و دیدگاه پرستارا

 مصطفی خمینی )ره( ایالم  
 پوستر ایران

 1395 پنجمین كنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایالم 3
همبستگی سالمت عمومی با كیفیت خواب پرستاران بیمارستان 

 های دولتی شهر ایالم
 پوستر ایران

4 
 3الغایت  1یازدهمین كنگره سکته مغزی ایران در تاریخ 

 اسفند ماه 
1397 

( برآگاهی و نگرش 724تاثیر آموزش كد سکته حاد  مغزی )

 پرستاران بیمارستان آموزشی درمانی توحید در شهر سنندج
 سخنرانی ایران

 1397 ششمین كنگره اخالق پرستاری  5
نقش هوش معنوی و اخالق حرفه ای در سالمت روان پرستاران 

 مشکامام علی )ع( شهرستان اندی
 پوستر ایران

6 
پنجمین كنگره كشوری كمیته تحقیقات دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  
1398 

بررسی شیوع آلوایمونیزاسیون در بیماران بتاتاالسمی ماژور در 

 بیمارستان بعثت سنندج
 پوستر ایران

7 
پنجمین كنگره كشوری كمیته تحقیقات دانشجویان 

 جان  دانشگاه علوم پزشکی رفسن
1398 

بررسی شاخص زمان گردش كار بیماران در بخش اورژانس 

 بیمارستان توحید سنندج  
 پوستر ایران
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  سوابق اشتغال متقاضی -8شماره  جدول

 

 تلفن نشانی شهرستان نوع مسئولیت واحد سازمان نام محل كار گذشته و فعلی

 - میدان ولیعصر تهران جراحی پرستار/ بخش بیمارستان بیمارستان فوق تخصصی سجاد )خصوصی(

اسد  نیالد دجمالیبلوارس یانتها قروه پرستار/اورژانس بیمارستان بیمارستان شهید بهشتی 

  یاباد

08735252460 

 08432227134 تپه شاهد - یكشور دانیم ایالم CCU/ICUپرستار/ بیمارستان بیمارستان شهید مصطفی خمینی )ره(

 08733286113 بلوارگریاشان سنندج پرستار/ اورژانس بیمارستان بیمارستان توحید

 08133122499 بهمن 22بلوار  اسد آباد هیئت علمی دانشکده دانشکده علوم پزشکی اسد آباد
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 سوابق سمت هاي اجرايی و عضويت در شورا ها و کمیته ها -9جدول شماره 

 عنوان مسئولیت رديف

 1398-1400 دبیر کمیته ارزشیابی اساتید  1

 1398-1400دبیر کارگروه بسته توسعه آموزش مجازي  2

 تا کنون -1398عضو کمیته ترفیع  3

 تا کنون -1399عضو شورا آموزشی  / تا کنون -1398عضو شورا پژوهشی  4

 تا کنون -1398عضو شورا نشر  5

 تا کنون -1398عضو جشنوراه شهید مطهري  6

 1399 -1398ازي عضو کارگروه علمی آموزش مج 7

 تا کنون 1398عضو کمیته برنامه ريزي  8

 تا کنون -1398عضو کمیته توانمندسازي  9

 1399-1398مسئول ارتقا و ارزشیابی اساتید  10

 1398-1399 3رابط کالن منطقه  11

 تاکنون -1398انتشارات دانشکده  سرپرست  12

 1400-1398( EDCمسئول مرکز مظالعات ) 13

 تا کنون 1400 آذرماه   ر گروه پرستاريمدي 14

 تا کنون 1400 مديرگروه فوريت هاي پزشکی پیش بیمارستانی آذرماه   15

 1401سرپرست واحد پرستاري دانشکده علوم پزشکی اسد آباد  16
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  ، عضو انجمن و گواهینامه نامهموارد ديگر شامل تقدير  -10جدول شماره  
 

 كننده مرجع صادر نوع عنوان ردیف

 بیمارستان امام خمینی )ره( نامه تقدیر اعتبار بخشی 1

 بیمارستان توحید نامه تقدیر رضایت مندی بیماران 2

 بیمارستان توحید تقدیرنامه اعتباربخشی 3

 بیمارستان توحید تقدیرنامه پرستاریدر خصوصی پژوهش در حوزه  4

 حیدبیمارستان تو تقدیرنامه در خصوص آموزش به بیمار 5

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان  لوح سپاس در خصوص امداد در ورزش 6

 كردستان

اسد آباد در سال  یدانشکده علوم پزشک دهینفردوم پژوهشگر برگز 7

1398 

 دانشکده علوم پزشکی اسد آباد تقدیرنامه

 معاونت تحقیقات و فناوری

در سال  اسد آباد یدانشکده علوم پزشک دهینفرسوم  پژوهشگر برگز 8

1399 

 دانشکده علوم پزشکی اسد آباد تقدیر نامه

 معاونت تحقیقات وفناوری

 حوزه ریاست دانشکده تقدیرنامه در خصوص فرایند درجه یک و آموزشی كردن بیمارستان 9

اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اسد  تقدیرنامه اردوی جهادی 10

 آباد

 - عضو نظام پرستاری 11

 انجمن سکته مغزی ایران عضو انجمن رستاران استروك مغزی ایرانعضو انجمن پ 12

 علوم پزشکی ایالم گواهینامه  ICDLگواهینامه  13

 علوم پزشکی اسد آباد عضو عضو بسیج كادر جامعه پزشکی 14
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