بسمه تعالی
فعالیت های علمی:
اخذ مدرک کارشناسی رشته اتاق عمل در سال  1931از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی در سال  1931از دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
سابقه کار بالینی:
دو سال طرح نیروی انسانی در اتاق عمل بیمارستان آیت هللا طالقانی از سال  1931تا
.1939
کار در اتاق عمل بیمارستان حضرت معصومه به مدت شش ماه.
سابقه پژوهش:
 مقاالت پذیرفته شده در کنگره بین المللی اعتیاد با عناوینAlcohol withdrawal syndrome
Internet addiction and its damaging effects on physical and mental
health.
The effect of alcohol consumption on human health from the islam
perspective.
effects of abuse drugs during pregnancy
مقاله پذیرفته شده در کنگره سالیانه اتاق عمل با عنوان" حسابرسی حقوق بیمار در اتاق
عمل بیمارزستان های شهرستان کرمانشاه"

مقاله پذیرفته شده درهمایش کشوری تغذیه و سالمت با عنوان"ارتباط سبک زندگی و
پیشگیری از سرطان پستان در زنان"
مقاالت پذیرفته شده در همایش زخم مزمن با عناوین
"عوامل تاثیر گذار در آمپوتاسیون بیماران با زخم دیابتی"
"عوامل پیش گویی کننده زخم بستر در بیماران بستری در بیمارستان"
طرح های تحقیقاتی:
بررسی جامع مقایسه ای برخی ویژگی های بهداشتی و اجتماعی خانواده های بدون پسر یا
دارای سه دختر و بیشتر ،با خانواده های دارای فرزند از هر دو جنس.
برآورد میزان کامل بودن سرطان ریه و برونش مبتنی بر جمعیت در استان کرمانشاه با
استفاده از روش صید با صید طی سالهای 3۹-3۹
بررسی وضعیت و ارتباط سالمت معنوی و سالمت روانی با افکار خودکشی در بازماندگان
 11-0۹ساله زلزله سال  1930شهرستان سرپل ذهاب
همبستگی آگاهی و عملکرد پرسنل اتاق عمل درخصوص رعایت اصول خود محافظتی در
بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسال 193۱-31
بررسی عوامل پیش گویی کننده بروز سندرم دیسترس تنفسی حاد در بیماران مبتال به
خونریزی داخل مغزی
مقایسه تاثیر کتامین و دگزامتازون در کاهش لرز پس از بیهوشی در بیماران تحت جراحی
کله سیستکتومی
بررسی ارتباط مشخصات فردی،اجتماعی،سبک زندگی و میزان مواجهه با رویدادهای
استرس زا با سرطان پوست
مقاالت چاپ شده:
Prognostic factor in patient with glioblastoma multiforme
Predictors of Knowledge Of Puberty Health Among Girl Students

