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 :سابقه فعالیت هاي آموزشي  -الف
  

 : نظري تدريس -1
  

ف
دي

ر
 

دروس مرتبط و  مقطع تدريس (نام دروس)تدريس نظري

 غیر مرتبط
 تعداد ترم کارشناسي کارشناسي ارشد

 1مادران و نوزادان پرستاري و بهداشت  1 

 (واحد 3)

   11  درس تخصصي و

 مرتبط

 2پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان  2 

 (واحد2)

   11  درس تخصصي و

 مرتبط

1پرستاري داخلي و جراحي 3  

(واحد 74/1()مفاهیم)  

   1  درس تخصصي و

 مرتبط

 2پرستاري داخلي جراحي 7

بیماريهاي کلیه و مجاري ادراري )

 (واحد 22/1)(آنورکتالو

   1  درس تخصصي و

 مرتبط

 7پرستاري داخلي و جراحي  2 

 (واحد 42/1) (سالمندي و مفاهیم)

   1  درس تخصصي و

 مرتبط
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 1پرستاري داخلي و جراحي  6

مرگ و میرو -مفاهیم سالمندي)

 (واحد 342/1)(توانبخشي

   6  درس تخصصي و

 مرتبط

 2پرستاري داخلي جراحي 4

 (واحد 22/1)(آنورکتال) 

   3  درس تخصصي و

 مرتبط

 3پرستاري داخلي جراحي  8

 (واحد 2/1)(بیماريهاي عفوني)

   2  درس تخصصي و

 مرتبط

 7پرستاري داخلي جراحي  9 

 (واحد22/1)(توانبخشي)

   7  درس تخصصي و

 مرتبط

 ( 1)سالمندان/ پرستاري بزرگساالن 01

 (اختالالت دفعي)

   1  درس تخصصي و

 مرتبط

 

 

 

 : عملي تدريس -2

 

ف
دي

ر
 

 تدريس عملي

 (نام دروس)

دروس مرتبط و غیر  مقطع تدريس

 مرتبط
 تعداد ترم کارشناسي کارداني

پرستاري و بهداشت کارآموزي در عرصه  1  

 مادران و نوزادان

   2 درس تخصصي و مرتبط 

 درس تخصصي و مرتبط   3  3پرستاري داخلي جراحيکارآموزي در عرصه  1

  پرستاري ويژهکارآموزي در عرصه  2
 

    1  درس تخصصي و مرتبط 

 پرستاري بهداشت جامعهکارآموزي در عرصه  3
 

    1  درس تخصصي و مرتبط 

 درس تخصصي و مرتبط   1   پرستاري بهداشت جامعهکارآموزي  7

 کارآموزي در عرصه بخشهاي مامايي و کودکان 2

 

   1 درس تخصصي و مرتبط 

پرستاري و بهداشت مادران و کارآموزي  6

 نوزادان

   7 درس تخصصي و مرتبط 

-کارآموزي در عرصه بخشهاي کودکان 4

 تنفس-نوزادان

    1  درس تخصصي و مرتبط 



کارآموزي در عرصه بخشهاي ارتوپدي و  8

 اعصاب

    1  درس تخصصي و مرتبط 

 درس تخصصي و مرتبط   1  کارآموزي بخش خون کودکان 9

 درس تخصصي و مرتبط   1  کلیات اصول و فنون پرستاري کارآموزي 11

 درس تخصصي و مرتبط   1   کلیات فارماکولوژي بالیني کارآموزي 11

کارآموزي بیماريهاي مزمن، انکولوژي و  12

 مراقبت هاي تسکیني

   1 درس تخصصي و مرتبط 

 

 

 

 : سابقه فعالیت هاي پژوهشي  -ب
  

 :لهمقا  -1
  

 مقاالت چاپ شده

ف
دي

ر
 

سال  عنوان مقاله

 چاپ

 ايندکس فارسي انگلیسي

1 The efficacy of self care education on 

rehabilitation of Stroke  patients 
 ايندکس شده  انگلیسي 2119

ISI 

2 Educational, Psycho Mental and Socio 

Economical needs of  an Iranian 

Cohort with Multiple Sclerosis 

 ايندکس شده  انگلیسي 2111
Pubmed 

بررسي تاثیر آموزش مراقبت از خود بر توانبخشي  3

 مبتاليان به سکته مغزي همي پلژيك

 ايندکس شده فارسي  1386

 پژوهشي-علمي

بررسي تاثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهي و  7

 عملکرد مبتاليان به بیماري کلیوي تحت هموديالیز

 ايندکس شده فارسي  1389

 پژوهشي-علمي

با استفاده از بررسي خصوصیات شخصیتي  2

پرسشنامه چند وجهي شخصیتي مینه 

 درمعتادينMMPI) )سوتا

 ايندکس شده فارسي  1388

 پژوهشي-علمي

بررسي تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و  6

 قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

 ايندکس شده فارسي  1389

 پژوهشي-علمي

برمیزان آگاهي و بررسي تاثیر آموزش خود مراقبتي  4

 بیماران صرعي نحوه عملکرد

 ايندکس شده فارسي  1388

 پژوهشي-علمي



 

بررسي عوامل مؤثر بر عود اعتیاد از ديدگاه  8

 معتادين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد

 ايندکس شده فارسي  1389

 پژوهشي-علمي

9 Threats to nurses’ dignity and intent to 

leave the profession 
 ايندکس شده  انگلیسي 2116

ISI 

11 Experiences of Iranian Nurses that 

Intent to Leave the Clinical Nursing: a 

Content Analysis 

 ايندکس شده  انگلیسي 2116
Pubmed 

11 Coping Strategies to Hinder Intention 

to Leave in Iranian Nurses: A 

Qualitative Content Analysis 

 ايندکس شده  انگلیسي 2116
Pubmed 

بررسي عملکرد پرستاران اورژانس و مقايسه آن با  12

استانداردهاي بین المللي در مراکز آموزشي درماني 

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ارومیه

 ايندکس شده فارسي  1388

 پژوهشي-علمي

میلي متري در اندام فوقاني و  8و  6باگرافت گورتکس وريدي  -ارزيابي و مقايسه عوارض و تمامیت فیستول شرياني  13

میلي متري اندام تحتاني در يك سال اول پس از عمل 8مقايسه آن ها با گرافت گورتکس    

 ايندکس شده فارسي  1391

 پژوهشي-علمي

کوله هاي محل عمل در  مقايسه عفونت 17

هاي الپاراسکوپیك بدون عارضه به دو  سیستکتومي

 بیوتیك قبل از عمل روش با و بدون آنتي

 ايندکس شده فارسي  1391

 پژوهشي-علمي
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 :طرح تحقيقاتي -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنراني ها  -3 
  

ف
دي

ر
 

 سخنراني ها

در کنگره 

 دانشگاهي 

 در کنگره بین المللي  در کنگره ملي 

 1   Clinical and Epidemiologic 
characteristics of patients with upper 

GI cancers in west Azerbaijan 
province of Islamic Republic of 

IRAN( هشتمین کنگره سراسري هماتولوژي و

  (سخنراني) (2008انکولوژي

 

بررسي عوامل ايجادکننده استرس در      2 

بیمار و خانواده وي در بخش هاي 

مراقبت ويژه بیمارستان امام 

چهارمین کنگره بین )ارومیه(ع)رضا

 (2005ويژه پزشکي المللي مراقبت هاي

 (سخنراني) 

 طرحهاي تحقیقاتي

ف
دي

ر
 

 سال اجراي طرح مجري يا همکار طرح مصوب  عنوان طرح تحقیقاتي

عملکرد بررسي تاثیر آموزش مراقبت در منزل بر آگاهي و  1

 مبتاليان به بیماري کلیوي تحت هموديالیز

 1389 مجري طرح

بررسي عوامل مؤثر بر عود اعتیاد از ديدگاه معتادين مراجعه  2

 کننده به مراکز ترک اعتیاد

 1388 همکار طرح

بررسي عملکرد پرستاران اورژانس و مقايسه آن با  3

 استانداردهاي بین المللي

 1388 همکار طرح

 1391 همکار طرح يك نظريه پايه: ترک خدمت پرستاران فرايند 7



3    

 بررسي میزان عملکرد مادران در

استفاده از قطره آهن کمکي در کودکان مراکز  

همايش سراسري ارتقاء )بهداشتي درماني ارومیه

 (1386:سالمت خانواده

 (پوستر) 

  

راهي به سوي ارتقاء کیفیت : پیشگیري از سوختگي     7 

عوامل مساعدکننده و بررسي علل، -زندگي کودکان

عوارض سوختگي در کودکان بستري شده در بخش 

سومین )ارومیه( ره)سوختگي بیمارستان امام خمیني

 2009کنگره ملي يافته هاي جديد در پرستاري کودکان

  (پوستر():

 

2   Investigation of Trauma Instances(Head 

Traumas) in patients referred to 

emergency ward of elected hospital of 

uremia university 
 (پوستر()2007چهارمین کنگره اپیدمیولوژي ايران)

 

 6   Clinical and Epidemiologic 
characteristics of patients with upper 

GI cancers in west Azerbaijan 
province of Islamic Republic of IRAN 
(19th Asia Pacific Cancer Conference)  

چاپ شده در ژورنال 
IJHOBMT:Vol.4,Supplement 

  (پوستر) .1,2007

 

  
  
 

 

 

  :تجارب حرفه اي در رشته مربوطه  -ج 
 

 سال سابقه کار به عنوان پرستار بالین 3
 


