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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1393 کارشناسی اتاق عمل 1

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1397 کارشناسی ارشد اتاق عمل 2

 

 سوابق تحصیلی:

 .1393در سال  92/17کی کرمانشاه با معدل کل . اخذ مدرك کارشناسی اتاق عمل از دانشگاه علوم پزش1

و انصراف از  1393در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  80. قبولی در مقطع کارشناسی ارشد روزانه رشته فیزیولوژي با رتبه 2

 دي به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل.ادامه تحصیل در این رشته بعلت عالقمن
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 .1395در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  14قبولی در مقطع کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل با رتبه . 3

 .1397-96در سال تحصیلی ي مامایی اصفهان از سوي دانشکده پرستار دانشجوي برتر آموزشیانتخاب بعنوان . 4

 .70/19با نمره کل . دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 5

 و رتبه برتر.استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و داراي امتیاز  08/19. فارغ التحصیلی با معدل کل 6

 

 سوابق بالینی:

ز مردادماه ر کرمانشاه اشه "بیمارستان آیت اهللا طالقانی"در اتاق عمل  تعهدات طرح نیروي انسانی ماه 26. گذراندن 1

 .95ماه تا شهریور  93

 .94ماه در سال  6کرمانشاه بصورت نیروي پاره وقت بمدت  "نور"اشتغال در اتاق عمل کلینیک جراحی زیبایی . 2

 .95ماه در سال  6اصفهان بصورت نیروي پاره وقت بمدت  "میالد"بیمارستان فوق تخصصی  . اشتغال در اتاق عمل3

 .96ماه در سال  3شهر اصفهان بصورت نیروي پاره وقت بمدت  "لینیک اصفهانک"بیمارستان  اتاق عمل . اشتغال در4

 

 سوابق آموزشی:

مهارتهاي بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان  موزيتدریس کارآ. 1

 .1396-97سال تحصیلی  نیمسال دوم ساعت در 153بمدت 

اصول و فنون عملکرد فرد سیار به دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تدریس کارآموزي. 2

 .1398-97ساعت در نیمسال اول سال تحصیلی  153نجف آباد اصفهان بمدت 
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می پزشکی دانشگاه آزاد اسال رشته اتاق عمل به دانشجویان مقررات و روش کار در آشنایی با عملی تدریس واحد. 3

 .1397-97سال تحصیلی نیمسال اول ساعت در  20واحد نجف آباد اصفهان بمدت 

ساعته همدلی با بیمار در دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  12 مدرس و مجري کارگاه .4

 .97بهار 

 تاکنون.  1397در گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بهمن ماه  عضو هیئت علمیبعنوان  همکاري. 5

 

 سوابق علمی و پژوهشی:

 .93در سطح پیشرفته از کانون زبان ایران در سال  مدرك دیپلم زبان انگلیسی. اخذ 1

 .97سال در  انتشارات جامعه نگرمنتشر شده توسط  "گام به گام جراحی الپاراسکوپی"کتاب  تالیف. 2

 .97سال  در منتشر شده توسط انتشارات مانی "گام به گام جراحی تعویض مفصل هیپ" کتاب تالیف. 3

 .98منتشر شده توسط انتشارات مانی در سال  "آموزش همدلی با بیمار به روش ایفاي نقش (در اتاق عمل)" تالیف کتاب. 4

 تحت عنوان: نویسنده سومبعنوان  )ISI( نمایه شده در مقاله یک انتشار. 5

The relationship between attitude toward the effectiveness of teamwork and observing safety 

standards in Isfahan educational hospitals 

 تحت عناوین: کارشناسی ارشد مقاله برگرفته از پایان نامه 3. داراي 6

1. The effect of an empathy role-play program for operating room nursing students 

بعنوان  )ISI(نمایه شده در  Journal of Educational Evaluation for Health Professionsتوسط مجله پذیرفته شده 

 .نویسنده اول
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اتاق عمل:  با بیمار بر نمره مهارتهاي ارتباطی دانشجویانبررسی تاثیر یک برنامه آموزشی مبتنی بر ایفاي نقش با مضمون همدلی  .2

) ISCراهبردهاي آموزش در علوم پزشکی نمایه شده در  پژوهشی-(پذیرفته شده در نشریه علمی یک مطالعه نیمه تجربی

 .نویسنده اولبعنوان 

 منتشر( نشگاه علوم پزشکی اصفهانبررسی نمره همدلی با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دا .3

 .نویسنده اولبعنوان  )CINHALو  ISCنمایه شده در  مامایی ارومیه-در نشریه پرستاريشده 

لنامه پرستاري، در فص "چک لیست جراحی ایمن: مستندسازي دستگاه هاي الکتروکوتر و تورنیکت"تحت عنوان  انتشار مقاله. 7

 .نویسنده مسئولبعنوان مامایی و پیراپزشکی کردستان 

در  "مقایسه دانش و عملکرد کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل درخصوص رعایت تکنیک آسپتیک "تحت عنوان . انتشار مقاله 8

 نویسنده اول.نشریه پرستاري ایران بعنوان 

 نویسنده دومبعنوان ) ISI( نمایه شده در  International Journal of Preventive Medicineدر مجله انتشار مقاله. 9

 تحت عنوان:

Does Plastic Incise Drape Prevent Recolonization of Endogenous Skin Flora during Lumbar 

Spine Procedures? 

 تحت عناوین:(بعنوان همکار)  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صوبمطرح تحقیقاتی  3 داراي. 10

میزان بروز عفونت محل پورت و ارتباط آن با استفاده مجدد از پورت هاي یکبار مصرف بعد از اعمال جراحی کله  تعیین . 1

 197039کد طرح:  ).در حال اجرا( 1396-97و کاشانی اصفهان در سال  (س)سیستکتومی الپاراسکوپیک در بیمارستانهاي الزهرا 

و   Roux-en-Yبررسی مقایسه اي فراوانی و شدت درد در ربع فوقانی چپ شکم  بعد از اعمال جراحی چاقی الپاراسکوپیک . 2

Omega Loop Bypass  در ن اصفها بیمارستان هاي الزهراء(س) و کاشانی مفرط مراجعه کننده بهدر بیماران مبتالء به چاقی

 197018کد طرح:  ).حال اجرا(در  1397-96 سال

بررسی مقایسه اي دانش و عملکرد کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل در خصوص رعایت تکنیک آسپتیک در اتاق هاي عمل  .3

 196209کد طرح:  .)پایان یافته( 1396در سال  بیمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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 در فصلنامه پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان. مقاله سه داوري. انجام 11

هفدهمین کنگره منطقه مدیترانه و خاورمیانه جراحی اندوسکوپیک و سیزدهمین کنگره بین المللی "در  پوسترعدد  4. ارائه 12

 در اصفهان. 96در آبانماه  "ایرانجراحی کم تهاجمی درون بین و کنگره میان دوره اي جامعه 

ار در در دومین کنگره بین المللی استراتژیهاي پیشگیري براي عفونتهاي مرتبط با مراقبت از بیم پوستر الکترونیکعدد  2. ارائه 13

 در مشهد. 97فروردین 

 ICTدر دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین کنفرانس سالمت الکترونیکی و کاربردهاي  پوسترعدد ارائه یک . 14

 در تهران. 97در تیرماه  در پزشکی ایران

در هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهاي تجهیزات پزشکی و مواد حوزه  پوسترارائه یک عدد . 15

 در تهران. 97در مردادماه  کنترل عفونت و استریلیزاسیون

 .1397در اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در تهران در آذر ماه  پوسترعدد  6. ارائه 16

 .1398در دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل در گناباد در تیرماه  سخنرانی مقاله بصورتعدد  2. ارائه 17

 .1398ق عمل در گناباد در تیرماه در دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتا پوستر مقاله بصورتعدد  2. ارائه 18

 

 :کارگاه و کنگره در شرکت گواهی

 و یکاندوسکوپ جراحی خاورمیانه و مدیترانه منطقه کنگره هفدهمین" در اجرایی کمیته بعنوان ساعت 50 بمدت حضور گواهی. 1

 .اصفهان در 96 آبانماه در "ایران جامعه اي دوره میان کنگره و بین درون تهاجمی کم جراحی المللی بین کنگره نسیزدهمی

 جراحی مللیال بین کنگره سیزدهمین و اندوسکوپیک جراحی خاورمیانه و مدیترانه منطقه کنگره هفدهمین" در شرکت گواهی. 2

 .اصفهان در 96 آبانماه در "ایران جامعه اي دوره میان کنگره و بین درون تهاجمی کم
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 نبی درون جراحی انجمن المللی بین کنگره هفدهمین دوره پیش تهاجمی کم جراحی روزه دو هاي کارگاه در حضور گواهی. 3

 .اصفهان در 96 آبان در ایران بین درون تهاجمی کم هاي جراحی المللی بین کنگره سیزدهمین و خاورمیانه و مدیترانه منطقه

 .96 آبانماه در اصفهان مامایی و پرستاري دانشکده در اندنوت ساعته 5 کارگاه در شرکت گواهی. 4

 بهار در اجرایی کمیته بعنوان اصفهان مامایی و پرستاري دانشکده در بیمار با همدلی کارگاه در ساعت 12 بمدت حضور گواهی. 5

97. 

 .97 اردیبهشت در اصفهان مامایی و پرستاري دانشکده در) DOPS( بالینی ارزشیابی ساعته 2 کارگاه در شرکت گواهی. 6

 .97 تیرماه در اصفهان مامایی و پرستاري دانشکده در MiniCEX ساعته 2 کارگاه در شرکت گواهی. 7

 .تهران در 97 مردادماه در پزشکی تجهیزات و وسایل ایمن و مجدد فرآوري آموزشی-علمی ساعته 2 کارگاه در شرکت گواهی. 8

 اتاق نشجوییدا سالیانه پژوهشی همایش اولین در شده برگزار الپاراسکوپی هاي تکنیک با آشنایی کارگاه در شرکت گواهی. 9

 .تهران در 97 ماه آذر در کشور عمل

 .تهران در 97 ماه آذر در کشور عمل اتاق دانشجویی سالیانه پژوهشی همایش اولین در شرکت گواهی. 10

 .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در 97 آذرماه در نویسی پروپوزال علمی نگارش ساعته 4 کارگاه در شرکت گواهی. 11

 .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در 97 آذرماه در مقاالت علمی داوري ساعته 4 کارگاه در شرکت گواهی. 12

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 98در مردادماه اصول مقاله نویسی پیشرفته انگلیسی  ساعته 4 . گواهی شرکت در کارگاه13

 رمانشاه.در دانشگاه علوم پزشکی ک 98ساعته مهارتهاي ارتباط موثر با دانشجویان در شهریورماه  4. گواهی شرکت در کارگاه 14

 رمانشاه.در دانشگاه علوم پزشکی ک 98ماه در تیر فرآیندهاي آموزشیساعته  4گواهی شرکت در کارگاه . 15

 رمانشاه.در دانشگاه علوم پزشکی ک 98در شهریورماه  روش هاي تدریس مشارکتیساعته  4گواهی شرکت در کارگاه . 16
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