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 قرارداد هیئت علمی

 پیمانی هیئت علمی

 دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( الرستان
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 الرستان( س) نبیز حضرت یپرستار دانشکده

1/10/1590 

 

17/9/91 

00/5/96 

1/9/1591 

 

00/5/96 

 تاکنون

 سوابق فعالیتهای اجرایی:-1

 محل سمت ونوع فعالیت
 مدت

 تا       از
 با ابالغ ازطرف

 skill labمسئول اجرایی 

operating room 

 معاونت آموزشی   15/3/1591تا 1/11/1590 دانشکده پرستاری الرستان

 معاونت آموزشی    50/5/93 تا 15/3/91 دانشکده پرستاری الرستان مدیر گروه اتاق عمل

 معاونت آموزشی 50/5/96تا   50/5/93 دانشکده پرستاری الرستان مدیر گروه هوشبری

 معاونت اموزشی 1/1/97تا  15/10/96 انشکده پرستاری الرستاند پایهعلوم گروه  مسئول



 معاونت آموزشی 50/8/97تا  10/7/1595 دانشکده پرستاری الرستان کارشناس پایش مشاوره

 معاونت آموزشی 50/8/97تا  1/7/1591 دانشکده پرستاری الرستان مسئول اساتید مشاور

عضو کمیته بازنگری دانشکده 

 علوم پزشکی الرستان
 تا کنون 10/1/93 دانشکده علوم پزشکی الرستان

معاونت آموزشی دانشکده علوم 

 پزشکی الرستان

 تا کنون 09/1/93 الرستان یپزشک علوم دانشکده عضو دبیرخانه آتنا
معاونت آموزشی دانشکده علوم 

 پزشکی الرستان

دبیر کمیته برنامه ریزی درسی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 دانشکده علوم پزشکی

 تاکنون 19/1/1593 دانشکده علوم پزشکی الرستان
معاونت آموزشی دانشکده علوم 

 پزشکی الرستان

 ریاست د انشکده پرستاری الرستان تاکنون 19/3/1591 تاندانشکده پرستاری الرس استاد مشاور تحصیلی

 تاکنون 6/07/98 دانشکده علوم پزشکی الرستان سرپرست مدیریت امور آموزشی
معاونت آموزشی دانشکده علوم 

 پزشکی الرستان

مسئول برنامه ریزی آموزش 

 بالینی رشته پرستاری
 تا کنون 17/00/97 مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع(

معاونت آموزشی پژوهشی مرکز 

 موزشی درمانی امام رضا)ع(آ

ی پژوهشی دانشکده عضو شورا

 ینب)س(پرستاری حضرت ز
 تا کنون 19/06/98 دانشکده پرستاری الرستان

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری 

 حضزت زینب)س(

عضو تیم مدیریت آموزش مرکز 

 آموزشی درمانی امام رضا )ع(
 تا کنون 00/01/98 مام رضا )ع(مرکز آموزشی درمانی ا

سرپرست مرکز اموزشی درمانی امام 

 رضا)ع(

شورای آموزشی تخصصی عضو 

 الرستاندانشکده علوم پزشکی 
 تاکنون 5/00/97 دانشکده علوم پزشکی الرستان

ریاست دانشکده علوم پزشکی 

 الرستان

عضو کمیسیون موارد خاص 

 دانشکده علوم پزشکی الرستان
 تاکنون 07/01/97 دانشکده علوم پزشکی الرستان

ریاست دانشکده علوم پزشکی 

 الرستان

عضو مرکز آموزش مجازی 

 دانشکده علوم پزشکی الرستان
 تاکنون 15/07/98 دانشکده علوم پزشکی الرستان

دانشکده علوم  معاونت آموزشی

 پزشکی الرستان



 سوابق خدمات آموزشی:-3

 الف: دروس تدریس شده

 موسسه محل تدریس مقطع تحصیلی رشته نوع درس عنوان دروس تدریس شده
 مدت

 تا        از  

 کارشناسی پرستاری موزیکارآ پرستاری بهداشت مادر و کودک
دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان)دانشکده پرستاری(
 50/10/91الی  1/8/91

 1/11/91الی  1/10/91 دانشگاه آزاد تویسرکان کارشناسی پرستاری موزیکارآ 4اخلی جراحی د

 91-90 دانشگاه علوم پزشکی همدان کارشتاسی پرستاری کارآموزی 2داخلی و جراحی 

 تاکنون 1590از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل یتئور و مراقبت های آن بیهوشی

 تاکنون 1590از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل یتئور یبهبود اتاق در مراقبت اصول

 91تا 95از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل یتئور تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

روشهای احیاقلبی و ریوی و اصول 

 مراقبت های ویژه
 تاکنون 95از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل /عملییتئور

اصول و فنون و مهارت های 

 پرستاری

 

 تاکنون 95از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی پرستاری عملی

اصول و فنون و مهارت های 

 پرستاری

 

 1593نیمسال اول سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی پرستاری تئوری

 98تا 95از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل عملی اصول فنون مهارت های بالینی

 اصول مراقبت در اتاق بهبودی

 
 تاکنون 90از سال  دانشکده پرستاری الرستان رشتاسیکا اتاق عمل کارآموزی

 کاراموزی مهارت های بالینی

 
 93تا 95از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل کارآموزی

 تاکنون 95 سال از دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل یتئور آشنایی با بیماری های داخلی

جراحی زنان تکنولوژی جراحی در 

 و اورولوژی
 91 تا 95 سال از دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل یتئور

 تاکنون 95 سال از دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل یتئور خون شناسی و انتقال خون

 نتا کنو 91از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی اتاق عمل یتئور فوریت های پزشکی

پرستاری اورژانس در بحران ها و 

 حوادث
 تاکنون 93سال از دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی پرستاری یتئور



 تاکنون 91از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی پرستاری یتئور پرستاری ویژه

پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

1 
 95-91نیمسال دوم  رستاندانشکده پرستاری ال کارشتاسی پرستاری کارآموزی

پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

2 
 98تا 96از سال  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی پرستاری تئوری

پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

3 
 98تا 91از نیمسال دوم  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی پرستاری تئوری

 تا کنون 96نیمسال دوم  دانشکده پرستاری الرستان سیکارشتا هوشبری تئوری فیزیوپاتولوژی

 تا کنون 96نیمسال دوم  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری یتئور خون شناسی و انتقال خون

 تاکنون 96نیمسال اول  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری یتئور تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 تاکنون 98نیمسال اول  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری یئورت مراقبت های ویژه

 تاکنون 98نیمسال اول  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری یتئور فوریت های پزشکی

 تا کنون 96نیمسال دوم  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری یتئور مراقبت های پس از بیهوشی

 تاکنون 98نیمسال اول  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری کاراموزی 2کاراموزی

 تاکنون 96نیمسال دوم  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری کاراموزی 1 کاراموزی

 97نیمسال دوم  دانشکده پرستاری الرستان کارشتاسی هوشبری کاراموزی کاراموزی در عرصه

 

 

 ب: برنامه ریزی وتدریس درکارگاههای آموزشی : 

 عنوان کارگاه

 نوع مشارکت

تدریس )موضوع  از      مدت       تا محل برگزاری

 آن(
 برنامه ریزی/ اجرا

CPCR 
ACLS/BLS 

 دانشجویان اتاق عمل
 تاکنون 1/5/1595 رستاندانشکده پرستاری ال اجرا و زیر برنامه

CPCR 
ACLS/BLS 

 دانشجویان پرستاری
 تاکنون 1/10/1590 دانشکده پرستاری الرستان اجرا و زیر برنامه

کارگاه آمادگی برای 

 آزمون کارشناسی ارشد

 معرفی رشته ها

 (دانشجویان پرستاری)
 1/9/1595 دانشکده پرستاری الرستان اجرا و زیر برنامه



کارگاه راهکارهای 

ارتباطی و جذب 

 شجودان

 23/3/44 دانشکده پرستاری الرستان  زیر برنامه اساتید مشاور

آشنایی با خصوصیات 

 دوران جوانی
 49تیرماه  دانشکده پرستاری الرستان زیر برنامه اساتید مشاور

آشنایی با قوانین و 

 مقررات آموزشی

معاونین آموزشی، 

روسای دانشکده ها، 

 اساتید

 زیر برنامه
دانشکده علوم پزشکی 

 الرستان
 1341دی ماه 
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 تالیف کتاب :ب.

اسامی نویسنده یا 

 نویسندگان

تالیف) 

 گردآوری(

 سال

 انتشار
 نفرچندم ناشر عنوان کتاب

فصل یافصول ارائه 

 شده توسط فرد

)مربی دانشکده پرستاری و  مژگان جوکار

 مامایی علوم پزشکی اصفهان(

)هیئت علمی دکتر سید جواد کیانی 

 دانشکده پزشکی علوم پزشکی همدان(

ده پرستاری و )مربی دانشک زهرا سیفی 

 مامایی علوم پزشکی الرستان(

)هیئت علمی دکترخدایار عشوندی 

دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی 

 همدان(

-راهنمای آموزشی  تالیف

حمایتی ویژه افراد دیابتی 

 2نوع 

 

كتابچه تحت داوری در  سوم 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

با راهنمایی دكتر سید جواد 

می دانشگاه كیانی هیئت عل

 .علوم پزشکی تبریز می باشد

 

 



 :فرانسها وسمینارها ارائه مقاله درکن )8

 عنوان مقاله
عنوان کنفرانس 

 یا همایش

بین الملل 

یا غیر بین 

 الملل

نوع ارائه)پوستر 

 /سخنرانی(

ارائه 

دهنده 

 /همکار

محل برگزاری 

 نام شهر/ کشور
 تاریخ ارائه

تاثیر رایحه درمانی 

بااااا اسااااانس 

وخودوس باار اسااط

درد بیماران تحات 

جراحی باای پاس 

 عروق کرونر

 

 نیب کنگره نیهفتم

 یها مراقبت یالملل

 یپزشک ژهیو

 بین الملل

                       

 پوستر

 

 ارائه دهنده

                      

 تبریز-ایران

 

                        

22 /9/1342 

 

Effect of 
inhalation 
aromatherapy 
with lavender 
essential oil on 
stress and vital 
signs in 
patients 
undergone 
coronary artery 
bypass surgery: 
a double 
blinded 
randomized 
clinical trial 

سومین همایش 

طب مکمل و سنتی 

با رویکرد 

پیشگیری و ارتقا 

 سالمت

 

 اصفهان-ایران ارائه دهنده یسخنران غیر بین الملل

 

24/1/1343 

 

تاثیر آموزش خاود 

مراقبتاای بااه روش 

Teach Back  باار

رفتارهااای خااود  

مراقبتاای بیماااران 

دیابتی نوع دو : یک 

 کارآزمایی بالینی

همایش سراسری 

 مراقبت و مددجو
 22/1/43 همدان -ایران همکار پوستر غیر بین الملل

تاااثیر آمااوزش خااود 

مراقبتاای باااه روش 

Teach Back 
 بررفتارهاااای خاااود

مراقبتااای بیمااااران 

دیابتی نوع دو : یاک 

 کارآزمایی بالینی

سومین کنگره 

آموزش بیمار و خود 

 مراقبتی

  تهران -ایران همکار سخنرانی غیر بین الملل



تااااثیر آرومااااتراپی 

استنشاقی با الونادر 

بر عاوار  یائساگی: 

یک کارازمایی بالینی 

تصادفی سازی شاده 

 یک سو کور

ت همایش مراقب

مبتنی بر شواهد در 

 اماییپرستاری و م

 1341تیرماه  مشهد-ایران ارائه دهنده سخنرانی غیر بین الملل

 

شرکت در کنگره ها: شرکت در اولین کنگره بین المللی اداره راه هوایی و بیهوشی در جراحی های 

 1/5/1577الی  50/0/1577سر و گردن 

 عالیق پژوهشی:(7

 زمینه عالقه مندی

 مراقبت های پرستاری در بیماری های مزمن -طب مکمل

 

 افتخارات ،تشویق نامه ها ونشان های کسب شده-9

 مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان
تاریخ 

 دریافت
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