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 ISI  :CIN: Computers, Informatics, Nursing در مجلهانگلیسی چاپ مقاله  -
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Title: Development and Validation of a Theory-Based Multimedia Appli-

cation for Educating Persian Patients on Hemodialysis  
تاثير آموزش مبتني بر نرم افزار چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری ارومیه:  -

 رمان با همودياليزبيماران تحت ددانش و تبعيت از رژيم درماني چند رسانه ای و شيوه سنتي بر 

تاثير آموزش مبتني بر نرم افزار چند  :جامع نگرپرستاری پژوهشی  در مجله علمیچاپ مقاله  -

 بيماران تحت درمان با همودياليز کيفيت زندگيرسانه ای و شيوه سنتي بر 

مرحله نهایی جشنواره تولید محتوای الکترونیک نرم افزار تولید شده در راه یابی و ارائه شدن  -

  .23در سال  ) شیراز(سینا

چالش ها و فرصت های اشتغال : 29 چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی مدیریت ارتقای سالمت

 دکتری های پرستاری در بالين از ديدگاه دانشجويان و اساتيد دکتری پرستاری

 دانشجويان نظرات :29چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی آموزش در علوم پزشکی اسفند   -

 آموزشي کمک وسيله يک عنوان شخصي به ديجيتالي دستيار از استفاده مورد در یپرستار

 ارائه دو مقاله در کنگره اعتباربخشی بالینی تبریز -

 Title: Clinical pathways and their importance in nursingالف : 

rriculumcu 
 راهکارهای باليني و نقش آن در کيفيت خدمات پرستاریب: 

 
 

آ ارگاه روش تحقیق ویژه پرستاران با مشارکت اداره پرستاری استان برگزاری ک -

 39در سال شرقی 

همکاری با مجله دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران در زمینه داوری  -

 مقاالت

 تحقیقاتی در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران تحتهای اجرای طرح  -

  ن:ویاعن

فزار چند رسانه ای آموزشی برای بیماران تحت درمان با طراحی و اعتبار سنجی نرم ا الف(

 همودیالیز

تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای تولید شده بر پیامدهای مراقبتی بیماران ب( 

 تحت درمان با همودیالیز
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 يسوابق آموزش

 س:یسوابق تدر

 سخنراني در گارگاه آموزشي طرح درس در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران  (1

 يو جراح يداخل یبخشها ينيبال يه عنوان مربز بيتبر ييو ماما یبا دانشکده پرستار یهمکار (2

 واحد 1/11به تعداد 7634تا  7637از سال 

همکاری با دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند  به عنوان مربي باليني بخشهای کودکان در سال  (3

 واحد 77به تعداد 31و  7634

واحد   4تعداد به  يسيحق التدر يبه عنوان مرب یواحد خو يبا دانشگاه آزاد اسالم یهمکار (4

ادرار و اختالالت  یه و مجاريکل یهايماريب یس پرستاري)تدر7631و  7611در سال  یتئور

 تها(يآب و الکترول

 يو جراح يداخل یبخشها ينيبال يببه عنوان مر مراغه ييو ماما یا دانشکده پرستارب یهمکار  (5

  ينيساعت بال 31به تعداد  7632سال  در

 1/1ت به تعداديريمد یکار آموز يبه عنوان مرب واحد مراغه  ياسالمآزاد با دانشگاه  یهمکار  (6

 واحد

مکاری با دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز  به عنوان مربي کار آموزی و کارآموزی در ه  (7

 باليني واحد 3عرصه کودکان به تعداد 

ت و يريازمان مدس یمصوب و کد دار از سو يآموزش یشامل گذراندن دوره ها یسوابق آموزش

 : ليبه شرح ذ کشور یزيبرنامه ر

  ICDLهفت مهارت  (7

 يخون یانتقال فراورده ها (2

 ميطرح تکر (6

 یپرستار يسيکارگاه آموزش اصول گزارش نو (4

 ون خونيدر ترانسفوز یپرستار یمراقبتها (1

3) CPR در اطفال 

 یارتباط در پرستار (1

 در بحران یت پرستاريريمد (3
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 یتوسعه فرد (1

  یپرستار یتهاو مراقب یريشگيدز؛ پيا یماريب (71

 ونيزوالسياصول ا (77

  MCHEآزمون زبان  يگواه  (72

 

 فعاليت هاسایر 
به عنوان  يمارستانيمختلف ب یدر بخشها ينيبالسال سابقه کار  72و حدود  ياستخدام رسم (1

 و انجام وظيفه زير نظر مسئولين مربوطهپرستار 

استان  يج جامعه پزشکيبس با یو کار يرمان؛ د ی؛ امداديمختلف علم یها یهمکار (2

 يج جامعه پزشکيبه عنوان عضو فعال بس يجان شرقيآذربا

قات يمقاالت و تحق يي)راهنمامارستان کودکان در امر پژوهشيب یبا واحد پرستار یهمکار (3

مسئولين از  نهين زميدر امتعدد  يکتبهای ق يوآموزش و اخذ تشو مارستان(ينگ بينرس

 يمارستانيدانشگاهي و ب

 مسئوليت و عضويت در کميته های مختلف بيمارستان کودکان تبريز   (4
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