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سوابق تحصیلی :
 .1دیپلم علوم تجربی سال 1157
 .2لیسانس پرستاری ( 1108دانشکده پرستاری و مامایی کرمان)
 .1کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه ( 1169دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان)
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :
بررسی تاثیر اجرای مدل مراقبت پیگیر بر خود مدیریتی و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتال به
سکته قلبی ( )MIمراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رفسنجان در سال 1167

سوابق حرفه ای و آموزشی :
 .1شروع بکار به عنوان کارشناس پرستاری در اورژانس  117سیرجان از تیر ماه  1102تا
اردیبهشت 1101
 .2شروع بکار بهعنوان کارشناس پرستاری در اورژانس  117شهربابک از اردیبهشتماه 1101
تا فروردینماه 1101
 .1شروع بکار بهعنوان کارشناس پرستاری در اورژانس  117رفسنجان از اردیبهشتماه 1101
تا اسفندماه 1109
 .1شروع بکار در بیمارستان علی ابن ابیطالب از اسفندماه سال  1109تاکنون
 .7شروع بکار در بخش سیسییو بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان از سال
 1109تاکنون
 .9مسئول پایگاه اورژانس بین جادهای کبوتر خان شهر رفسنجان از اردیبهشتماه  1101تا
اسفندماه 1109
 .5برگزارکننده دورههای مختلف آموزشهای ( cprپایه و پیشرفته) برای کارکنان اورژانس
 117شهر رفسنجان در سال های  1107تا 1161

 .0برگزارکننده دوره های مختلف آموزش ( cprپایه و پیشرفته) برای کارکنان بیمارستان علی
ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سالهای  1168تا 1161
 .6برگزار کننده کارگاه های احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته جهت کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان در سال 1162
 .18گذراندن دوره آموزشی کار با بالن پمپ در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1161
 .11همکاری با دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان و تدریس بالینی در رشته های پرستاریی،
هوشبری و فوریت های پزشکی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) از سال  1168تا کنون
 .12تدریس واحد کارآموزی مراقبت های ویژه قلب در مقطع کارشناسی پرستاری در سال 1162
تا 1161
 .11تدریس واحد کارآموزی مراقبت های ویژه قلب در مقطع کارشناسی هوشبری در سال
 1161تا 1161
 .11تدریس واحد کارآموزی مراقبت های ویژه قلب در مقطع کاردانی  117در سال  1161تا
1161
 .17تدریس واحد کارآموزی پایگاه اورژانس در مقطع کاردانی  117در سال  1161تا 1161
 .19برگزاری کارگاه های احیای قلبی ریوی و کار با دستگاه شوک مختص دانشجویان
کارشناسی پرستاری در سال 1161
 .15عضو نظام پرستاری رفسنجان از سال  1105تا کنون
 .10گذراندن دوره های آموزشی کار با کامپیوتر  ICDLدر سال 1168
 .16گذراندن  778ساعت دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و
مرکز آموزش مداوم
 .28مدرس دوره آموزشی احیا قلبی -ریوی برای پزشکان و پرسنل درمانی در مراکز بهداشتی
شهرستان رفسنجان بمدت دو روز در سال 1168
 .21نماینده هیات اجریی انتخابات چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری شهرستان رفسنجان
در سال 1161

سوابق پژوهشی :
 .1چاپ مقاله تحت عنوان:
The Effect of Continuous Care Model on Self-Management in
Patients with Myocardial Infarction: A Randomized Clinical Trial
 .2چاپ مقاله تحت عنوان:
The Effect of Continuous Care Model adherence to
treatment in Patients with Myocardial Infarction: A
Randomized Clinical Trial
 .1مجری طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی موانع جایگزینی دفیبریالتور قابل کاشت ( )ICDدر
بیماران مبتال به نارسایی قلبی با کاهش برون ده قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شفای
کرمان و بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رفسنجان در سال 1167
 .1مجری طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی رابطه کیفیت زندگی با خود کارامدی در بیماران
مبتال به نارسایی قلبی با کاهش برون ده قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شفای کرمان و
بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رفسنجان در سال 1167
 .7مجری طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی ارتباط خودمدیریتی ،خودکارآمدی و دانش با فعال
سازی درمانی در بیماران مبتال به نارسایی قلب مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن
ابیطالب شهرستان رفسنجان در سال 1169 -65
 .9مجری طرح تحقیقاتی با عنوان ً :بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی حرفه ای و صالحیت
بالینی پرستاران بیمارستان های شهر رفسنجان در سال 1165
 .5مجری طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی حرفه ای و فرسودگی
شغلی پرستاران بیمارستان های شهر رفسنجان در سال 1165
 .0همکاری در طرح تحقیقاتی  :مقایسه اهمیت و رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران
و پرسنل بیمارستان های شهر کرمان در سال 1167
 .6همکاری در طرح تحقیقاتی  :بررسی تاثیر ماساژ شکم بر عملکرد گوارشی :یک مرور
سیستماتیک و متا آنالیز در سال 1167

 .18همکاری در طرح تحقیقاتی  :بررسی اثر میفورمین بر تغییرات مرتبط با پیری در طول زمان
در موش های سوری ماده اوارکتومی شده در سال 1167
 .11همکاری در طرح اولیه و نگارش کتاب اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد بالینی در سال
1161
 .12انجام روایی و پایایی پرسشنامه خود مدیریتی در بیماران مزمن در سال 1167
 .11تهییه پرسشنامه پژوهشگر ساخته موانع انجام  ICDدر بیماران  CHFدر سال 1167
 .11انجام روایی و پایایی پرسشنامه پرسشنامه فعال سازی درمانی در سال 1169
 .17انجام روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی بیمار از مراقبت های مزمن در سال 1169
 .19انجام روایی و پایایی پرسشنامه توانمند سازی بیماران در سالمت در سال 1169
 .15انجام روایی و پایایی پرسشنامه مشارکت بیماران در سالمت در سال 1169
 .10انجام روایی و پایایی پرسشنامه اختیار بیماران در سالمت در سال 1169
 .16انجام روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران در سال 1169
 .28انجام روایی و پایایی پرسشنامه شفقت نسبت به دیگران در سال 1169

