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 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  از سال لغایت  یان نامه عنوان پا

 کارشناسی پرستاری علوم پزشکی کرمان 1378 1382 

بررسی دانش و مهارت  پرستاران در زمینه معاینات فیزیکی و 

های وابسته به دیدگاه آنان نسبت به اهمیت آن در بیمارستان

 1394- 1395دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در سال

 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی علوم پزشکی کرمان 1393 1395

      

      

 

 

 

 



 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 شبکه بهداشت و درمان سیرجان 1385 1384 کارشناس فوریت های پزشکی

 علوم پزشکی سیرجان 1393 1385 سرپرستار اورژانس

 علوم پزشکی سیرجان ادامه دارد 1396 شته فوریت های پزشکیمدیر گروه ر

 علوم پزشکی سیرجان 1398 1396 مدیر دانشجویی فرهنگی

 علوم پزشکی سیرجان 1399 1398 مدیر بیمارستان

 علوم پزشکی سیرجان ادامه دارد 1401 مدیر آموزش دانشکده

 

 

 :مقاالتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 یندکسا

ضریب تاثیر 

(IF) 
 سال چاپ

بررسی دانش و مهارت  پرستاران در زمینه معاینات فیزیکی و دیدگاه آنان نسبت به اهمیت آن در 

 1394- 1395های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در سالبیمارستان
 scopus  2017 اول حیات)دانشگاه تهران(

دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر شهرستان سیرجان در بررسی و مقایسه تاثیر آموزش بر 

 1396-1397ارتباط با خودآزمایی پستان در سال 

Iranian Quarterly Journal 

of Breast Disease 
 scopus  2019 سوم

در مرگ و میر بیماران ترومایی در NTS و GAP  ،MGAP بررسی ارتباط شاخص

 1398سال بیمارستان های شهرستان سیرجان در 
    دوم 

      



 

      

 

 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

بررسی دانش و مهارت  پرستاران در زمینه معاینات فیزیکی و دیدگاه آنان 

علوم پزشکی شهر های وابسته به دانشگاه نسبت به اهمیت آن در بیمارستان

 1394- 1395کرمان در سال
 1394 کرمان مجری

بررسی و مقایسه تاثیر آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر 

 1396-1397شهرستان سیرجان در ارتباط با خودآزمایی پستان در سال 
 1399 سیرجان همکار اصلی

در مرگ و میر بیماران  NTSو GAP   ،MGAPی ارتباط شاخصبررس

 1398ترومایی در بیمارستان های شهرستان سیرجان در سال 
 1399 سیرجان همکار اصلی

بررسی وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی بیمارستان های شهر سیرجان در 

 زمان شیوع ویروس کرونا
 1399 سیرجان همکار اصلی

رستانی اورژانس بررسی ارتباط آمادگی جسمانی کارکنان عملیاتی پیش بیما

 1397شهرستان سیرجان با میزان استرس کاری و بار کاری آن ها در سال 
 1398 سیرجان مجری

بررسی و تبیین علل بروز خشونت محل کار در بین پرسنل فوریتهای 

 ان از نگاه اعمال کنندگان خشونتپزشکی شهر سیرج
 1400 سیرجان مجری

رستاری بیمارستان امام بررسی شیوع خشونت محل کار علیه پرسنل پ

رضا)ع( شهر سیرجان و شناسایی علل بروز خشونت از دیدگاه مرتکبین 

 خشونت: یک مطالعه ترکیبی
 1401 سیرجان مجری

در  یو ارتباط آن با استرس شغل یپرستار یو علل خطا ها یفراوان یبررس

در سال  covid-19 وعیش نیدر ح رجانیشهر س یها مارستانیپرستاران ب
 1400 سیرجان مجری



 

1400 

 

 فعالیت های آموزشی سوابق 

 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

 دروس رشته فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 کاردانی 
 واحد 14حدود 

 در هر ترم

از سال 

)ادامه  1394

 دارد(

 اری در بحران(رشته پرستاری)پرست دانشکده علوم پزشکی سیرجان
واحد در  هر  2 کارشناسی

 ترم

از سال 

1396 

 رشته علوم آزمایشگاهی)کمک اولیه, فوریت پزشکی( دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 کارشناسی

 واحد درهرترم2
از سال 

1396 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
رشته هوشبری)فوریت پزشکی, بیماریهای داخلی 

 جراحی(

 کارشناسی
 واحد  2

ال از س

1396 

 زی اورژانس(وپرستاری)کارآم دانشگاه آزاد اسالمی
 کارشناسی

 1391 

 )کمک اولیه و ایمنی(HSE موسسه آموزش آزاد نوبنیاد

 رشناسیکا

6 

1396 

1397 

1398 

     

     



 

     

 

 

 

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

برگزار شده در دانشکده علوم پزشکی  تخصصی و عمومی ره هایشرکت در دو

 و کرمان سیرجان

 علوم پزشکی سیرجان و کرمان 

تهران و شرکت در دوره آموزشی توانمند سازی اساتید رشته فوریت های پزشکی 

 (PHTML) اورژانس کشور
 تهران 

   

   

 
  

 

 
 

 

 مدرک زبان معتبر 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 

   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جوایز و افتخارات 

  پرستار نمونه کشوری 

 عناوین مختلف ورزشی 

 

 

 


