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 تحصیالت :-2

تاریخ اخذ  موسسه رشته عنوان

 مدرک

کارشناسی 

 ارشد 

دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری داخلی جراحی

 شیراز

1473 

دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری کارشناسی 

 شیراز

1474 

 

 سوابق استخدامی :-4

 تاریخ  تا تاریخ  از موسسه عنوان

 43/4/73 1/9/74 اقلید و کازرون دانشگاه آزاد آموزشیمربی 

 11/11/71 11/11/74 بیمارستان نمازی شیراز کارشناس پرستاری

بیمارستان پیوند اعضا ابو علی سینا  کارشناس پرستاری

 شیراز

1/4/73 43/11/73 

دانشکده پرستاری حضرت زینب  علمیمربی عضو هیات 

 الرستان

 تاکنون 1/12/73

 



 سوابق فعالیتهای اجرایی:-3

 مدت  محل سمت ونوع فعالیت

 تا       از

 با ابالغ ازطرف

دبیر کمیته ارزیابی 

 آزمون

دانشکده پرستاری حضرت 

 الرستان )س(زینب

 EDCمدیر  تاکنون 11/12/79

داوری طرح های 

 تحقیقاتی

پرستاری حضرت دانشکده 

 الرستان )س(زینب

 معاونت پژوهشی  تاکنون 17/3/79

دانشکده پرستاری حضرت  عضو شورای پژوهشی

 الرستان )س(زینب

 معاونت پژوهشی تاکنون 17/3/79

دانشکده پرستاری حضرت  استاد مشاور

 زینب)س( الرستان

مسئول مشاوره  تاکنون 14/11/79

 دانشجویی

مسئول بسته ارتقاء نظام 

ارزیابی و آزمون های 

 علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

 درمانی الرستان

دبیر کمیته طرح   تاکنون 19/13/79

 تحول

مسئول مرکز مهارت های 

 بالینی 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

 درمانی الرستان

معاونت آموزشی  تاکنون  1479

دانشکده علوم 

   پزشکی

 

 



 سوابق خدمات آموزشی:-1

 الف: دروس تدریس شده

مقطع  رشته نوع درس عنوان دروس تدریس شده

 تحصیلی

 موسسه محل تدریس

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری تئوری اصول و مهارت های پرستاری

 زینب)س( الرستان

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری عملی اصول و مهارت های پرستاری

 زینب)س( الرستان

 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 )اختالالت کلیه و مجاری ادراری(

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری تئوری

 زینب)س( الرستان

 4پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

اختالالت  -)اختالالت پوست و مو

 غدد و متابولیک(

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری تئوری

 الرستانزینب)س( 

 پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 ) اختالالت آب و الکترولیت ها(1

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری تئوری

 زینب)س( الرستان

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری تئوری مفاهیم پایه پرستاری

 زینب)س( الرستان

کارآموزی پرستاری بزرگساالن و 

 اورژانس( )بخش 2سالمندان 

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری کارآموزی

 زینب)س( الرستان



کارآموزی پرستاری بهداشت 

 مادران و نوزادان )بخش اورژانس(

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری کارآموزی

 زینب)س( الرستان

کارآموزی اصول و مهارتهای 

 (post ccuپرستاری)بخش 

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری کارآموزی

 زینب)س( الرستان

کارآموزی پرستاری در مشکالت 

 شایع ایران

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری کارآموزی

 زینب)س( الرستان

کارآموزی در عرصه بخش های 

داخلی عمومی ، بخش مراقبت های 

ویزه نوروسرجری، مراقبت های 

ویژه داخلی، بخش اورولوژی 

 بیمارستان نمازی و فقیهی شیراز

دانشکده پرستاری حضرت  کارشناسی پرستاری کارورزی

 زینب)س( الرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب: برنامه ریزی وتدریس درکارگاههای آموزشی : 

 

 از      مدت       تا محل برگزاری نوع مشارکت عنوان کارگاه

تدریس 

 )موضوع آن(

 برنامه ریزی/ اجرا

دانشکده پرستاری  *  کارگاه سوچر

حضرت زینب 

 الرستان

 73اسفند -

نیمسال دوم -

 79-79تحصیلی 

دانشکده پرستاری  *  کارگاه ایمنی بیمار

حضرت زینب 

 الرستان

13/11/79 

کارگاه سبک 

 زندگی

دانشکده پرستاری  * 

حضرت زینب 

 الرستان

9/4/79 

کارگاه گزارش 

 پرستاری

دانشکده پرستاری   *

حضرت زینب 

 الرستان

13/11/79 

 

 

 

 

 

 



 پژوهشیهای سوابق فعالیت -3

 ه :یافتطرحهای پژوهشی مصوب پایان  (1

سازمان  عنوان طرح

 بوعتم

اسامی  نوع مشارکت

 افراد

 تاریخ اتمام  شماره طرح

 مشاوره همکاری مجری

بررسی تأثیر 

آموزش بر اساس 

تئوری مراقبت 

انسانی بر 

رفتارهای 

مراقبتی و 

درگیری شغلی 

پرستاران 

 مراقبت ویژه

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 شیراز

معصومه 

 الهی

سرکار 

خانم 

پریسا 

 منصوری

سرکار خانم 

دکتر 

 خادمیان

سرکار 

خانم دکتر 

 یکتاطلب

22 1/9/73 

 

 طرحهای پژوهشی پایان یافته غیرمصوب: (2

 

سازمان  عنوان طرح

 بوعتم

 تاریخ اتمام  اسامی افراد نوع مشارکت

 مشاوره همکاری مجری

       



 

 انتشارات : (4 

 چاپ مقاله درمجالت ) معتبر داخلی وخارجی(الف .

اسامی نویسنده 

 یا 

 نویسندگان

شماره ،جلد  عنوان مجله عنوان مقاله

 وصفحه

 انتشار سال

 

 

    

 

 

 

 تالیف کتاب :ب.

اسامی 

نویسنده یا 

 نویسندگان

تالیف) 

 گردآوری(

فصل  نفرچندم ناشر عنوان کتاب انتشار سال

یافصول 

ارائه شده 

 توسط فرد

       

 ترجمه کتاب:ج.

اسامی مترجم یا 

 مترجمین

 کتاب  عنوان سال

 اصلی

 کتاب عنوان

 ترجمه شده

فصل یافصول 

شده  ترجمه



 توسط فرد

 

 

    

 

 مشارکت در هیئت تحریریه مجالت علمی(3

  ردیف

  

 

 داوری مقاالت(1

  ردیف

موثر بر آن در  طرح پژوهشی بررسی شیوع شکایات ناشی از اختالالت عضالنی اسکلتی و عوامل داوری  

 بیمارستانهای شهرستان الرستان در شاغل  و پرسنل اتاق عمل پرستاران

 

 باز نگری کتاب وسر فصل ها (3

  ردیف

  

 

 

 

 



 هدایت پایان نامه های تحصیلی ) دانشجویی()9

 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 )9

عنوان  عنوان مقاله

کنفرانس یا 

 همایش

بین الملل 

یا غیر بین 

 الملل

نوع 

ارائه)پوس

تر 

 /سخنرانی(

ارائه 

دهنده 

 /همکار

محل برگزاری 

نام شهر/ 

 کشور

 تاریخ ارائه

The effect of 

education based on 

Human Care theory 

on Caring Behaviors 

and Job Involvement 

of nurses in Intensive 

Care Units 

آموزش 

پزشکی 

 پاسخگو

سرکار  پوستر  ملی

خانم 

پریسا 

 منصوری

 23/1/79 تبریز

عوامل خطر قابل 

 تغییر سرطان پستان

کنگره 

 انکولوژی

 7/12/79 گراش  پوستر ملی



 

 :نوآوری ، اکتشافات ، اختراع )7

محل ارائه یا  نوع کار عنوان

 اجرا

اسامی 

 همکاران

 کد مالکیت  تاریخ ارائه

      

 

 عالیق پژوهشی:(13

 زمینه عالقه مندی

 پژوهش در زمینه مراقبت و آموزش پرستاری

 

 افتخارات ،تشویق نامه ها ونشان های کسب شده-9
 عنوان ردیف

 انجام وظایف محوله در لیست ارزشیابی بیمارستان نمازی شیراز  تقدیر

 دانشجوی رتبه اول رشته کارشناسی پرستاری کسب مقام
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقامهای کسب شده استانی ، کشوری ، بین المللی -9

رتبه یا مقام 

 کسب شده

زمینه  سطح

 کار

تاریخ کسب  محل اعطاء نام جشنواره

بین  کشور استان مقام

 المللی

        

        

 

 توسعه فردی : -9

 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

      

 شرکت درکارگاه های آموزشی : ب( 

 از     تاریخ       تا محل برگزاری کارگاهعنوان 

 11/4/71تا  13/4/71 دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان SPSSاموزش نرم افزار 

 23/11/74 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز پروپوزال نویسی

 11/7/73 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز آشنایی با نرم افزار اندنوت



 7/12/73 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز پژوهشیار

 29/2/71 دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان مقاله نویسی

نگارش فرآیند جشنواره شهید 

 مطهری و پژوهش در آموزش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی الرستان

9/12/73 

بهداشتی  دانشکده علوم پزشکی و خدمات روش های مطالعه و یادگیری

 درمانی شیراز

1/9/97 

موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و  مهرت های داوطلبی

 پژوهش جمعیت هالل احمر

 11/2/71تا  1/2/71

موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و  امداد و کمک های اولیه عمومی

 پژوهش جمعیت هالل احمر

 43/9/73تا  11/9/73

 4/7/74 پرستاری حضرت فاطمه شیرازدانشکده  مهارت های ارتباطی

 9/13/74 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز ایمنی بیمار

 22/4/74 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز اخالق حرفه ای

 14/4/71 دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان مهارت کنترل خشم

 3/12/73 دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان روش های نوین تدریس

اصول طراحی و بازنگری برنامه 

 ریزی

 3/12/73 دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان

 43/1/73 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز حاکمیت بالینی

 7/9/73 دانشکده پرستاری حضرت فاطمه شیراز بانک های اطالعاتی



 4/12/79 دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان روش های نوین تدریس

 2/12/79 دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان تدوین طرح دوره و طرح درس

 

 

 

 ج(شرکت در دوره های باز آموزی:

 از     تاریخ       تا محل برگزاری دورهعنوان  ردیف

    

 

 عضویت درکمیته ها وانجمن ها ومجامع علمی : -13

شهر/  وع بسازمان  مت انجمن یا کمیتهنام و

 کشور

 تا تاریخ ازتاریخ 

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

دانشکده پرستاری حضرت 

 زینب

 43/3/71 1/9/97 الرستان

 

 

  مهارت ها-11

 مهارتعنوان  ردیف

 SPSS - ENDNOTEکار با نرم افزار  



 


