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 تحصیالت :-0

 تاریخ اخذ مدرک موسسه رشته عنوان

دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری کارشناسی

 ایران

 75تیرماه 

 پرستاری مراقبت های ویژه ارشد کارشناسی

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 50تیرماه 

 سوابق استخدامی :-6

 تاریخ  تا تاریخ  از موسسه عنوان

بخش اطفال و نوزادان  گذراندن دوره طرح 

بیمارستان امام رضا)ع( 

 الرستان

 

 51ر مه  75آبان 

 علوم پزشکیدانشکده  گذراندن دوره طرح

 الرستان

 55آبان  50دی ماه 

دانشکده علوم پزشکی  قرارداد هیئت علمی

 الرستان

 تا کنون 55آذر 

دانشکده علوم پزشکی  پیمانی هیئت علمی

 الرستان

 تا کنون 53مرداد 

 

 

 

 



 سوابق فعالیتهای اجرایی:-5

 مدت  محل سمت ونوع فعالیت

 تا       از

 با ابالغ ازطرف

دانشکده پرستاری حضرت  مدیرگروه پرستاری

 زینب )س( الرستان

معاونت آموزشی دانشکده  تا کنون 51شهریور 

پرستاری حضرت 

 زینب)س( الرستان

سرپرست آزمایشگاه فن 

 پرستاری 

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب )س( الرستان

معاونت آموزشی دانشکده  56تا آذر  50دی ماه 

پرستاری حضرت 

 زینب)س( الرستان

 EDCعضویت در 

توانمندسازی )دبیر کمیته 

اساتید و عضو کمیته 

 پژوهش در آموزش(

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب )س( الرستان

معاونت آموزشی دانشکده  تا کنون 55تیر 

پرستاری حضرت 

 زینب)س( الرستان

استاد مشاور دانشجویان 

 اتاق عمل

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب )س( الرستان

مشاور مسئول اساتید  تا کنون 55شهریور 

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب)س( الرستان

عضو فعال بسیج جامعه 

 پزشکی

دانشکده پرستاری و 

مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

بسیج جامعه پزشکی  75تا تیرماه  71از مهر 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

عضو فعال بسیج جامعه 

 پزشکی

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب )س( الرستان

 

 بسیج جامعه پزشکی تا کنون 56مهراز 



اجرایی و عضو هیئت 

بسیج  نشریهتحریره 

 دانشجویی

دانشکده پرستاری و 

مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

بسیج دانشکده پرستاری و  75تا تیرماه  71از مهر 

مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

اتاق  تکنولوژی گروه مسئول

 عمل

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب )س( الرستان

معاونت آموزشی دانشکده  تا کنون 53خرداد 

پرستاری حضرت 

 زینب)س( الرستان

اتاق  تکنولوژی مسئول گروه

 عمل و هوشبری 

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب )س( الرستان

معاونت آموزشی دانشکده  تا کنون 51تیر ماه 

پرستاری حضرت 

 زینب)س( الرستان

دبیر بسته آموزش 

مجازی)طرح تحول و 

 نوآوری در آموزش(

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب )س( الرستان

معاونت آموزشی دانشکده  تا کنون 53خرداد 

 علوم پزشکی الرستان 

 سوابق خدمات آموزشی:-1

 الف: دروس تدریس شده

عنوان دروس 

 تدریس شده

موسسه محل  مقطع تحصیلی رشته نوع درس

 تدریس

  مدت        

 تا         از  

 اتاق عملتکنولوژی 

قلب و عروق و 

 توراکس

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 الرستان)س(زینب

تا  51مهر

 کنون

تکنولوژی اتاق عمل 

 زنان و ارولوژی

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر

 کنون



تکنولوژی اتاق عمل 

مغز و اعصاب 

 وارتوپدی 

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر

 کنون

تکنولوژی تکنولوژی 

گوارش و اتاق عمل 

 غدد

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر

 کنون

 عمل تکنولوژی اتاق

ENT فک و صورت ،

 و چشم

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر

 کنون

تکنولوژی تکنولوژی 

 اطفالاتاق عمل 

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر

 کنون

تکنولوژی اتاق عمل 

 پوست و سوختگی و

 پیوند

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر

 کنون

آشنایی با ابزار و 

 تجهیزات اتاق عمل

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

 

 

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر

 کنون

آشنایی با بیماری 

 های داخلی

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

 

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  55مهر

 کنون



 

روش های احیای 

قلبی ریوی و اصول 

 مراقبت های ویژه

کارشناسی  اتاق عمل تئوری

 پیوسته

 

 

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  55مهر

 کنون

کارآموزی اصول و 

فنون فرد اسکراب و 

 سیار

کارشناسی  اتاق عمل  کارآموزی

 پیوسته

اتاق عمل 

بیمارستان الر 

 وگراش و اوز

تا  55مهر

 کنون

کارآموزی تکنیک در 

 اتاق عمل

کارشناسی  اتاق عمل  کارآموزی

 پیوسته

اتاق عمل 

بیمارستان الر 

 وگراش و اوز

تا  55مهر

 کنون

کارشناسی  اتاق عمل  کارآموزی CSRکارآموزی 

 پیوسته

اتاق عمل 

 گراش  بیمارستان

تا  55مهر

 کنون

کارآموزی آشنایی با 

بخش های داخلی 

 جراحی

کارشناسی  اتاق عمل  کارآموزی

 پیوسته

اتاق عمل 

 الر  بیمارستان

تا  55مهر

 کنون

پرستاری مراقبت 

 های ویژه

کارشناسی  پرستاری  نظری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  55بهمن 

 کنون

بزرگساالن پرستاری 

 6و سالمندان 

کارشناسی  پرستاری  نظری 

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  55بهمن 

 کنون



پرستاری در فوریت 

 ها و حوادث مترقبه

کارشناسی  پرستاری  عملی

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  55بهمن 

 کنون

اصول و فنون 

عملکرد فرد اسکراب 

 سیار و

کارشناسی  اتاق عمل نظری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

 

تا  55بهمن 

 کنون

مراقبت جامع 

پرستاری در بخش 

 های ویژه

کارشناسی  پرستاری  نظری 

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر 

 کنون

اصول استرلیزاسیون 

 و ضدعفونی

کارشناسی  اتاق عمل نظری

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

تا  51مهر 

 کنون

پرستاری مراقبت در 

 منزل

کارشناسی  پرستاری  نظری 

 پیوسته

دانشکده پرستاری 

حضرت 

 زینب)س(الرستان

51مهر  

 

 ب: برنامه ریزی وتدریس درکارگاههای آموزشی : 

 مدت       تااز       محل برگزاری نوع مشارکت عنوان کارگاه

تدریس )موضوع 

 آن(

 برنامه ریزی/ اجرا

آموزش نرم افزار اند 

 نوت

دانشکده پرستاری  * *

حضرت زینب )س( 

 و  15/10/50

61/1/56 



 الرستان

کارگاه آموزشی 

 سوچر

دانشکده پرستاری  * *

حضرت زینب )س( 

 الرستان

15/10/55 

کارگاههای آموزش 

 مجازی

دانشکده پرستاری  * 

زینب )س(  حضرت

 الرستان

 تا کنون 53سال 

 پژوهشیهای سوابق فعالیت -3

 ه :یافتطرحهای پژوهشی مصوب پایان  (1

 تاریخ اتمام  شماره طرح اسامی افراد نوع مشارکت بوعتسازمان م عنوان طرح

 مشاوره همکاری مجری

تآثیر مداخله 

-شناختی

بر رفتاری 

تبعیت از رژیم 

درمانی و رفع 

در  موانع آن

بیماران 

 همودیالیز

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

دکتر میترا    *

ذوالفقاری، 

دکتر احمد علی 

اسدی نوقابی، 

حمید دکتر 

 حقانی

01601-07-

15-51 

61/6/50 

بررسی آگاهی 

پرستاران از 

حقوق بیمار و 

میزان رعایت 

آن توسط آنها 

علوم دانشکده 

پزشکی 

 الرستان

علی رضا    *

 احمدی دوقزلو

 51مرداد ماه  1653-001



بیمارستان  در

های دانشکده 

علوم پزشکی 

 الرستان

 

بررسی میزان 

رضایت 

دانشجویان 

 دانشکده علوم

پزشکی 

الرستان از 

 آموزش به شیوه

ی مجازی، 

1657 

 

دانشکده علوم 

پزشکی 

 الرستان

 حامد دالم   *

دکتر محمد 

 رفیع بذرافشان

 اسماعیل کاوی

 در حال انجام 

 

 

 طرحهای پژوهشی پایان یافته غیرمصوب: (0

 

 تاریخ اتمام  اسامی افراد نوع مشارکت بوعتسازمان م عنوان طرح

 مشاوره همکاری مجری

       

       

 انتشارات : (6 

 چاپ مقاله درمجالت ) معتبر داخلی وخارجی(الف .

 اسامی نویسنده یا 

 نویسندگان

،جلد شماره  عنوان مجله عنوان مقاله

 وصفحه

 انتشار سال



 

فاطمه 

سوخک)نوسینده 

، دکتر میترا مسئول(

ذوالفقاری، دکتر 

اسدی نوقابی و دکنر 

 حمید حقانی

-مداخله شناختیتأثیر 

بر تبعیت از رژم رفتاری 

غذایی و محدودیت مصرف 

مایعات در بیماران 

 همودیالیزی

 

دوره دوم شماره  مجله آموزش پرستاری

 ( 1)پیاپی 6

11-5 

 1650پاییز 

فاطمه 

سوخک)نویسنده 

اول(، دکتر 

ذوالفقاری، دکتر 

اسدی نوقابی و دکتر 

 حقانی

-تأثیر مداخله شناختی

رفتاری بر تبعیت از رژیم 

دارویی بیماران 

 همودیالیزی

مجله دانشکده 

پرستاری و مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران)مجله حیات(

شماره  01دوره 

6  ،55-71 

 1656آبان 

دکتر ،فاطمه سوخک

سیدحنان ذوالفقاری، 

کشفی،اقبال 

 سخاوتی،رضا تبریزی

THE EFFECTS OF 

COGNITIVE 

BEHAVIORAL 

INTERVENTIONS 

ON REMOVING 

BARRIERS TO 

TREATMENT 

ADHERENCE IN 

HEMODIALYSIS 

PATIENTS 

Asian Journal of 

Pharmaceutical 

and clinical 

Research 

Vole 11, Issue 

1 

January 0113 

Mohammad-Rafi 

Bazrafshan 1, 
Razzagh 

Rahimpoor0, 

Fatemeh 

Prevalence and 

Effects of Sleep 

Disorders Among 

ShiftWork Nurses 

Jundishapur J 

Chronic Dis Care 

Vole 7,  

Issue 1 

January 0115 



Moravveji 6, 

Nasrin 

Soleymaninejad 6, 

Esmaeil Kavi 1, 

Fatemeh 

Sookhak1 and 

Razieh Zolghadr 

 

 Mohammad-Rafi 

Bazrafshan1, 

MozhganJokar0, 

Mahmood 

Rahmati6, 

Sharareh 

Ahmadi5, Esmaeil 

Kavi1, Fatemeh 

Sookhak3, 

Somayeh 

Hashemi 

Aliabadi1 

The Relationship 

between Depression 

and Internet 

Addiction among 

Paramedical 

Students in Larestan, 

Iran 
  

 
 Journal of Clinical 

and Diagnostic 

Research 

Vole 6,  

Issue 6 

March 

0115 

 

 Fatemeh 

Sookhak ¹, 

Mohammad Rafi 

Bazrafshan0, 

Alireza Ahmadi6, 

Esmaeil Kavi*5 

Study about 

awareness of nurses 

from patient’s rights 

and their compliance 

about these in 

larestan medical 

science school’s 

hospitals 

 

Journal of client-

centered nursing 

care 

Vole 1,  

Issue 6 

0101 

 تالیف کتاب :ب.

اسامی نویسنده 

 یا نویسندگان

تالیف) 

 گردآوری(

فصل یافصول  نفرچندم ناشر عنوان کتاب انتشار سال

ارائه شده 

 توسط فرد

دکتر 

محمدرفیع 

 -بذرافشان

تحلیل و  51سال  تالیف

ارزشیابی نظریه 

 های پرستاری
 

 فصل دوم سوم نشر خسروی



زهره 

 -فرامرزیان

 فاطمه سوخک

 

 ترجمه کتاب:ج.

اسامی مترجم یا 

 مترجمین

ترجمه  کتاب عنوان اصلی کتاب  عنوان سال

 شده

فصل یافصول 

شده توسط  ترجمه

 فرد

 

 

    

 

 مشارکت در هیئت تحریریه مجالت علمی(5

  ردیف

  

 

 داوری مقاالت(1

  ردیف

 طرح تحقیقاتی تا کنون 11انجام داوری  

 

 باز نگری کتاب وسر فصل ها (3

  ردیف

 بازنگری سرفصل رشته اتاق عمل 

 



 های تحصیلی ) دانشجویی(هدایت پایان نامه )1

 استاد راهنما : 

 تاریخ دفاع دانشکده  مقطع رشته نام دانشجو عنوان پایان نامه

      

 استادمشاور:

 تاریخ دفاع دانشکده  مقطع رشته نام دانشجو عنوان پایان نامه

      

 

 :فرانسها وسمینارها ارائه مقاله درکن )7

عنوان  عنوان مقاله

کنفرانس یا 

 همایش

بین الملل 

یا غیر بین 

 الملل

نوع 

ارائه)پوستر 

 /سخنرانی(

ارائه دهنده 

 /همکار

محل برگزاری 

نام شهر/ 

 کشور

 تاریخ ارائه

بهبود تبعیت از 

رژیم درمانی در 

 بیماران همودیالیزی

کنگره مراقبت 

های ویژه 

گذشته، حال و 

آینده مراقبت 

های ویژه در 

 ایران

فاطمه  پوستر بین الملل

 سوخک

آبال  11-15 تهران

1651 

آلودگی صوتی در 

، عوارض اتاق عمل

آن بر سالمت 

کارکنان  و بیماران  

راهکارهایی جهت  و

 کنترل آن

اولین همایش 

پژوهشی اتاق 

 عمل کشور

غیر بین 

 الملل

فاطمه  پوستر

 سوخک

 51آذرماه  تهران



 
 

 

Relationship   

Among   

Internet-

Addiction, 

Personality 

Traits, 

Mental  

Health and 

physical 

health of 

Children: A 

review article 
 

کنگره بین 

المللی دانش 

 اعتیاد

فاطمه  پوستر بین الملل

 سوخک

 57مرداد ماه  تهران

جنبه های عملی 

رعایت اخالق حرفه 

 ای

پنجمین 

همایش ملی 

اخالق و شیوه 

های نوین 

 درمان ناباروری

غیر بین 

 الملل

فاطمه  پوستر

 سوخک

 57ماه  آذر جهرم

بررسی آگاهی 

پرستاران از حقوق 

بیمار و میزان 

رعایت آن توسط 

آنها در بیمارستان 

های دانشکده علوم 

 پزشکی الرستان

 

پنجمین 

همایش ملی 

اخالق و شیوه 

های نوین 

 درمان ناباروری

غیر بین 

 الملل

فاطمه  پوستر

 سوخک

 57آذر ماه  جهرم

 

 :نوآوری ، اکتشافات ، اختراع )5



محل ارائه یا  نوع کار عنوان

 اجرا

 کد مالکیت  تاریخ ارائه اسامی همکاران

      

 

 

 عالیق پژوهشی:(11

 زمینه عالقه مندی

 اجرای طرح های تحقیقاتی

 پژوهشی-نوشتن مقاله های علمی

 

 

 ،تشویق نامه ها ونشان های کسب شدهافتخارات -1

 عنوان ردیف

 کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی  1

 در مقطع کارشناسی ارشدو دانشجوی ممتازکسب رتبه اول  0

 عضو فعال کمیته استعدادهای درخشان 6

در  برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( الرستان 5

 57و  53سال 

 کسب رتبه دوم در مسابقات قرآنی در سطح شهرستان ها  1

 

 کسب رتبه اول در مسابقات قرآنی دانشگاهها 3
 

 مقامهای کسب شده استانی ، کشوری ، بین المللی -7

تاریخ کسب  محل اعطاء نام جشنواره زمینه کار سطحرتبه یا مقام 



 مقام بین المللی کشور استان کسب شده

        

        

 

 توسعه فردی : -5

 الف( شرکت دردوره های کوتاه مدت آموزشی داخلی وخارجی) فلوشیب(

محل وسازمان  مدت دوره عنوان دوره ردیف

 برگزارکننده

عنوان گواهی یا 

 مدرک

تاریخ اتمام دوره 

 یا دریافت مدرک

فلوشیپ یادگیری  

 الکترونیکی

دانشگاه علوم  ماه 0

 پزشکی شیراز

  

 شرکت درکارگاه های آموزشی : ب( 

 تا از     تاریخ       محل برگزاری عنوان کارگاه ردیف

1 

 

 

 

  شرکت در کارگاهSPSS  در تحلیل

 داده های پژوهشی

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 51-50سال 

0   شرکت در کارگاه روش تحقیق کمی

 در پرستاری 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 51-50سال 

6   شرکت در کارگاهCPR 

 

اولین کنگره بین المللی 

 پرستاری مراقبت های ویژه 

 51-50سال 

5  شرکت در کارگاه آموزش تریاژ 

 

 51-50سال دانشگاه علوم پزشکی 



 تهران

1   شرکت در دوره های آموزشی

 استانداردهای خدمات پرستاری

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 71-73سال 

3   مقاله نویسیشرکت در کارگاه 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 51-50سال 

1   کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان

 طرح درس روزانه و طرح دوره

شکده پرستاری ندا

 الرستان

51-55 

7   کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان

 روشهای نوین تدریس

دانشکده پرستاری 

 الرستان

51-55 

5  با عنوان  کارگاه توانمندسازی اساتید

 کارگاه علم سنجی

دانشکده پرستاری 

 الرستان

51-55 

11   کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان
Google scholar and orchid 

دانشکده پرستاری 

 الرستان

51-55 

11  دانشکده پرستاری  روش های نوین تدریس

 الرستان

51-53 

10  دانشکده پرستاری  ارزیابی آزمون

 الرستان

51-53 

16  دانشکده پرستاری  تکنولوژی آموزشی

 الرستان

51-53 

15  دانشکده پرستاری  پژوهش در آموزش

 الرستان

51-53 

اصول طراحی و بازنگری برنامه درسی،  11

 پژوهش در آموزش

دانشکده پرستاری 

 الرستان

51-53 

دانشکده پرستاری  روش های نوین تدریس، سبک های یادگیری 13

 الرستان

51-53 

و تشریحی،  MCQاصول طراحی آزمون  11

 تاکسونومی

دانشکده پرستاری 

 الرستان

51-53 

اصول طراحی آزمون، نگارش فرایند جشنواره  17

 OSCEشهید مطهری 

دانشکده پرستاری 

 الرستان

51-53 

 

 ج(شرکت در دوره های باز آموزی:



 از     تاریخ       تا محل برگزاری دورهعنوان  ردیف

اتاق عمل بیمارستان امام  فرد اسکراب و سیاراصول و فنون  

 رضا)ع( الرستان

مرداد  61تا  1651تیر ماه  1

51 

 CSR  اتاق عمل بیمارستان امام

 رضا)ع( الرستان

مرداد  61تا  1651تیر ماه  1

51 

 

 عضویت درکمیته ها وانجمن ها ومجامع علمی : -11

 تا تاریخ ازتاریخ  شهر/ کشور وع بسازمان  مت انجمن یا کمیتهنام و

EDC 

 

دانشکده علوم 

 پزشکی الرستان

 تا کنون 56سال  الرستان

 

  مهارت ها-11

 مهارتعنوان  ردیف

 SPSSمهارت در  

 استفاده از پایگاههای اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال 

 (ICDL 0و  ICDL1)مدرک ICDLمهارت در  

  

 

  

 

 



 


