
  :مشخصات فردي-1

  اکبري :کاظم                    نام خانوادگی:نام

  2245009-2247110:تلفن محل کار

  -بخش پرستاري –واحدآموزش )  س( دانشکده پرستاري حضرت زینب –فارس الرستان : آدرس محل کار 

)گروه پرستاري واتاق عمل(

: پست الکترونیکی  

  

        AKBARI_kazem2001@yahoo.comوAKBARIK@SUMS.ac.ir     

  743189639-کدپستی)ع(فارس جنب بیمارستان امام رضا–الرستان : آدرس پستی 

  :تحصیالت-2

                                                    تاریخ اخذمدرك                                                                               رشته                    موسسه                               )درجه(عنوان  

  1364قلب وعروق تهران              کاردانی                 پرستاري         مرکزتحقیقات

1366کارشناسی              پرستاري         دانشکده پرستاري رازي کرمان               

):طرح(وغیراستخدامی-سوابق استخدامی-3

تاریخ اتمام تاریخ شروع محل کار نوع

1369 1368 ) س(بیمارستان  امام سجاد

الرستان

طرحیپرستار 

تاکنون 1370 دانشکده پرستاري حضرت 

الرستان)س(زینب 

استخدام رسمی مربی 

پرستاري 

:سوابق فعالیت هاي اجرایی-4

ابالغ ازطرف مدت محل سمت ونوع فعالیت

ریاست دانشکده سال 15 دانشکده پرستاري حضرت زینب 

الرستان)س(

سرپرست کمیته 

ورزشی 

ریاست دانشکده سال 16 حضرت زینب دانشکده پرستاري 

الرستان)س(

سرپرست آزمایشگاه 

آناتومی

ریاست دانشکده سال 2 دانشکده پرستاري حضرت زینب  سرپرست آزمایشگاه 



الرستان)س( اتاق عمل 

ریاست دانشکده سال 20 دانشکده پرستاري حضرت زینب 

الرستان)س(

استادمشاوردانشجویان

ریاست دانشکده سال 10 زینب دانشکده پرستاري حضرت 

الرستان)س(

مسیول برگزاري هفته 

سالمت 

معاونت پژوهشی 3 

سمینارهاي (دوره

)کشوري 

دانشکده پرستاري حضرت زینب 

الرستان)س(

عضو کمیته اجرایی و 

همکاري درهنگام 

برگزاري 

سمینارهادردانشکده

دوره 6 دانشکده پرستاري حضرت زینب 

الرستان)س(

مسیول خریدکتاب 

المللی  ازنمایشگاه بین

نتهرا

سال1 شبکه بهداشت الر رابط آموزشی به 

واحدبهداشت

سوابق خدمات آموزشی -5

دروس تدریس شده 

ازتاریخ  مدت محل  رشته  عنوان درس

1370 سال 10 دانشکده پرستاري 

الر

پرستاري کمک هاي اولیه

1374 سال 5 هالل 

احمرالرستان

کارکنان ودبیران کمک هاي اولیه 

1375 سال12 آموزش وپرورش دانش آموزان 

دبیرستان

کمک هاي اولیه 

عملی 

1379 سال 8 دانشکده پرستاري 

حضرت زینب  ال

الرستان )س(

پرستاري اصول وفنون 

ومراقبت هاي 

پرستاري

1379 سال 8 پرستاري  دانشکده

ال حضرت زینب 

 الرستان)س(

پرستاري

پرستاري مهارت هاي فن 

پرستاري

1379 سال 9  دانشکده پرستاري

حضرت زینب 

الرستان)س(

پرستاري فوریت 

هاومراقبت هاي 

پرستاري 

دربحران ها



1376 سال 12  دانشکده پرستاري

حضرت زینب 

الرستان)س(

پرستاري کارآموزي 

1بهداشت جامعه

13878 سال2 دانشکده پرستاري پرستاري تنظیم خانواده

1378 سال 2 دانشکده گراش فوریت ها تنظیم خانواده

1378 سال 2 دانشکده گراش فوریت ها اصول وفنون

1378 دانشکده پرستاري 

حضرت زینب 

الرستان)س(

اتاق عمل مقدمه اي 

برتکنولوژي

1379 سال 1 دانشکده گراش اتاق عمل اصول وفنون 

فردسیاردراتاق 

عمل

1379 سال1  دانشکده پرستاري

حضرت زینب 

الرستان)س(

اتاق عمل اصول وفنون 

فرداسکراب 

ردراتاق عمل

1374 سال 19 دانشکده پرستاري پرستاري آموزي کار

داخلی 

3و2و1وجراحی

1378 سال 12 بیمارستان الر پرستاري واتاق 

عمل

کارآموزي اتاق 

عمل

سوابق فعالیت هاي پژوهشی وشرکت درسمینارها -6

تاریخ محل تحقیق یاارایه موضوع یاعنوان

30 /2 /85 مراکز بهداشتی درمانی شهرستان  

- الرستان

تهران کنگره پرستاري ارولوژي

بررسی شیوه زندگی بیماران مبتال به 

سنگ هاي کلیوي ومجاري ادراري 

)مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شیراز(

1380 -1384 شهرستان الرستان بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث جاده 

مدیریت سخنرانی سمینارارتقاء (ي 

)1385زنجان 

8/5/1385 شهیدبهشتی تهران )پوستر(همایش پرستاري بحران

14/4/1386 علوم پزشکی مشهد )پوستر(همایش ارتقاءزنان سالم

1386 الرستان بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت 

همودیالیز



1387 .درسمیناربهداشت روان الرستان .....) زمین لرزه (بررسی حوادث-

وعملکردپرستاران درهنگام وبرخورد 

کمک رسانی به آسیب دیدگان

1389 سمیناربهداشت مردان الرستان شیوه  زندگی افرادمعتادوعلل گرایش 

به اعتیاد ارایه

کارگاه آموزشی فرایندپرستاري        دانشکده پرستاري الرستان               1389

دانشکده پرستاري الرستان   88 بررسی ارتباط عادات وزندگی بیماران قلبی درسال 87-  

استفاده ازگیاهان دارویی درالرستان            درسمینارزبان شناسی الرستان1388

تشویقات وتقدیرنامه ها  -7

تاریخ خارجی داخلی عنوان

1385 ریاست+ کارمندنمونه

1383 دانشگاه ریاست آموزشیمعاونت + پرستارنمونه

1387 )دفترپرستاري دانشگاه+( )معاونت آموزشی+( پرستارنمونه

1385 + هفته فرهنگی

1377  دانشگاهریاست +(

)دکترملک حسینی

+ کارمندنمونه

1385 + نمایشگاه دیالیز

1385 + هفته سالمت

1385 + استاد مشاور

1385 + هفته فرهنگی دانشگاه

1388 ریاست دانشگاه + مربی نمونه

1389 + سمینار

1386 معاونت آموزشی دانشگاه+  هفته سالمت

1388 دکترقهرمانی+ هفته سالمت

1389                                        +

  

سمیناربهداشت روان       



1-مشخصات فردی:

نام:کاظم                    نام خانوادگی:اکبری 

تلفن محل کار:2247110-2245009 

آدرس محل کار : فارس لارستان –دانشکده پرستاری حضرت زینب ( س)  واحدآموزش – بخش پرستاری- 

(گروه پرستاری واتاق عمل)

 پست الکترونیکی : 

 

AKBARI_kazem2001@yahoo.com        و   AKBARIK@SUMS.ac.ir

آدرس پستی : لارستان –فارس جنب بیمارستان امام رضا(ع)کدپستی-743189639

2-تحصیلات:

عنوان  (درجه)             رشته                    موسسه                                 تاریخ اخذمدرک                                                                                                                    

کاردانی                 پرستاری         مرکزتحقیقات قلب وعروق تهران             1364

کارشناسی              پرستاری         دانشکده پرستاری رازی کرمان               1366

 3-سوابق استخدامی-وغیراستخدامی(طرح):

		تاریخ اتمام

		تاریخ شروع

		محل کار

		نوع



		1369

		1368

		بیمارستان  امام سجاد(س) لارستان

		 پرستارطرحی



		تاکنون

		1370

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		استخدام رسمی مربی پرستاری 







4-سوابق فعالیت های اجرایی:

		

		ابلاغ ازطرف

		مدت

		محل

		سمت ونوع فعالیت



		

		ریاست دانشکده

		15 سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		سرپرست کمیته ورزشی 



		

		ریاست دانشکده

		16 سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		سرپرست آزمایشگاه آناتومی



		

		ریاست دانشکده

		2 سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		سرپرست آزمایشگاه اتاق عمل 



		

		ریاست دانشکده

		20 سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		استادمشاوردانشجویان



		

		ریاست دانشکده

		10 سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		مسیول برگزاری هفته سلامت 



		

		معاونت پژوهشی

		3 دوره(سمینارهای کشوری )

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		عضو کمیته اجرایی و همکاری درهنگام برگزاری سمینارهادردانشکده



		

		

		6 دوره

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		مسیول خریدکتاب ازنمایشگاه بین المللی تهران





 

		

		1سال

		شبکه بهداشت لار

		رابط آموزشی به واحدبهداشت







5-سوابق خدمات آموزشی 

دروس تدریس شده 

		

		ازتاریخ 

		مدت

		 محل

		رشته 

		عنوان درس



		

		1370

		10 سال

		دانشکده پرستاری لار

		پرستاری

		کمک های اولیه



		

		1374

		5 سال

		هلال احمرلارستان

		کارکنان ودبیران

		کمک های اولیه 



		

		1375

		12سال

		آموزش وپرورش

		دانش آموزان دبیرستان

		کمک های اولیه عملی 



		

		1379

		8 سال

		دانشکده پرستاری لا حضرت زینب (س)لارستان 

		پرستاری

		اصول وفنون ومراقبت های پرستاری



		

		1379

		8 سال

		دانشکده پرستاری لا حضرت زینب (س)لارستان پرستاری

		پرستاری

		مهارت های فن پرستاری



		

		1379

		9 سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		پرستاری

		فوریت هاومراقبت های پرستاری دربحران ها



		

		1376

		12 سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		پرستاری

		کارآموزی بهداشت جامعه1





	



		

		13878

		2سال

		دانشکده پرستاری

		پرستاری

		تنظیم خانواده



		

		1378

		2 سال

		دانشکده گراش

		فوریت ها

		تنظیم خانواده



		

		1378

		2 سال

		دانشکده گراش

		فوریت ها

		اصول وفنون



		

		1378

		

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		اتاق عمل

		مقدمه ای برتکنولوژی



		

		1379

		1 سال

		دانشکده گراش

		اتاق عمل

		اصول وفنون فردسیاردراتاق عمل



		

		1379

		1سال

		دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)لارستان

		اتاق عمل

		اصول وفنون فرداسکراب ردراتاق عمل



		

		1374

		19 سال

		دانشکده پرستاری

		پرستاری

		کارآموزی داخلی وجراحی1و2و3



		

		1378

		12 سال

		بیمارستان لار

		پرستاری واتاق عمل

		کارآموزی اتاق عمل









6-سوابق فعالیت های پژوهشی وشرکت درسمینارها 

		تاریخ

		محل تحقیق یاارایه

		موضوع یاعنوان



		30/ 2/ 85

		 مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لارستان-

تهران کنگره پرستاری ارولوژی

		بررسی شیوه زندگی بیماران مبتلا به سنگ های کلیوی ومجاری ادراری (مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شیراز)



		1380-1384

		شهرستان لارستان

		بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث جاده ی (سخنرانی سمینارارتقاء مدیریت زنجان 1385)



		8/5/1385

		شهیدبهشتی تهران

		همایش پرستاری بحران(پوستر)



		14/4/1386

		علوم پزشکی مشهد

		همایش ارتقاءزنان سالم(پوستر)



		1386

		لارستان

		بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز



		1387

		درسمیناربهداشت روان لارستان.

		-بررسی حوادث(زمین لرزه .....) وبرخورد وعملکردپرستاران درهنگام کمک رسانی به آسیب دیدگان



		1389

		سمیناربهداشت مردان لارستان

		شیوه  زندگی افرادمعتادوعلل گرایش به اعتیاد ارایه





کارگاه آموزشی فرایندپرستاری        دانشکده پرستاری لارستان               1389

بررسی ارتباط عادات وزندگی بیماران قلبی درسال 87-   دانشکده پرستاری لارستان   88

استفاده ازگیاهان دارویی درلارستان            درسمینارزبان شناسی لارستان1388

7- تشویقات وتقدیرنامه ها 



		تاریخ

		خارجی

		داخلی

		عنوان



		1385

		

		+ریاست

		کارمندنمونه



		1383

		دانشگاه

		+معاونت آموزشی ریاست

		پرستارنمونه



		1387

		+(دفترپرستاری دانشگاه)

		+(معاونت آموزشی)

		پرستارنمونه



		1385

		

		+

		هفته فرهنگی



		1377

		+(ریاست دانشگاه دکترملک حسینی)

		+

		کارمندنمونه







		1385

		

		+

		نمایشگاه دیالیز



		1385

		

		+

		هفته سلامت



		1385

		

		+

		استاد مشاور



		1385

		

		+

		هفته فرهنگی دانشگاه



		1388

		ریاست دانشگاه

		+

		مربی نمونه



		1389

		

		+

		سمینار



		1386

		+ معاونت آموزشی دانشگاه

		

		هفته سلامت



		1388

		+دکترقهرمانی

		

		هفته سلامت



		1389

		

		+                                         

		سمیناربهداشت روان       







