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سوابق تحصيلي
 كارشناس پرستاري (با كسب رتبه اول آموزشي) دانشگاه علوم پزشكي شیراز  1379-1383با معدل كل)18/67
 كسب رتبه  8در آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 1383 كارشناس ارشد (با كسب رتبه ممتاز) دانشگاه تربیت مدرس  1383-1385با معدل كل  18/83عنوانپایان نامه :بررسي تاثیر برنامه طراحي شده بازدید از منزل بر ارتقاي رفتارهاي پیشگیري كننده از بیماري
سالک در خانواده هاي روستایي در سال 1384
 كارشناس ارشد آموزش پزشكي با كسب رتبه ممتاز دانشگاه علوم پزشكي شیراز دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز (ورودي  )1396عنوان پایان نامه:طراحي مدل استقرار پرستار سالمت جامعه در نظام مراقبت اولیه سالمت ایران
 گذراندن دوره کوتاه مدت مهارت حرفهای سالمندشناسی و پرستاری از سالمند( 89/4/6الی )89/5/18در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 انتخاب به عنوان پرستار نمونه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 93 تسلط و مهارت در مطالعه متون انگلیسي و داراي مدرك MCHE -تسلط در  searchمطالب از منابع و بانکهاي اطالعاتي
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سوابق آموزشي
 یک ترم همكاري با گروه بهداشت جامعه دانشكده پرستاري و مامایي الر به عنوان مربي حق-التدریس معادل3واحد نظري (مرداد و شهریور ماه )86
  3ترم و نیم همكاري با گروه بهداشت جامعه دانشكده پرستاري و مامایي حضرت فاطمه (س) شیرازبه عنوان مربي طرحي معادل  38/5واحد نظري(مهر  – 86اسفند )87
  2ترم همكاري با گروه بهداشت همگاني دانشكده پرستاري و مامایي رازي كرمان به عنوان مربيطرح هیئتعلمي معادل  24/3واحد نظري (شهریور  21 – 88مرداد )89
 دو ترم همكاري با گروه بهداشت جامعه دانشكده پرستاري و مامایي زابل ( شهریور  – 89مرداد 90) به عنوان مربي هیئتعلمي معادل  31واحد نظري
 در حال حاضر هیاتعلمي دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از شهریورماه1390
 عنوان دروس تدریسشده

نوع درس

رشته

مقطع تحصیلي

مؤسسه محل تدریس

پرستاري سالمت جامعه

نظري و
عملي

پرستاري

كارشناسي

د ع پ بوشهر

پرستاري فرد و خانواده

نظري و
عملي

پرستاري


كارشناسي


د ع پ بوشهر

پرستاري بهداشت محیط

نظري و
عملي

پرستاري

كارشناسي

د ع پ بوشهر

اپیدمیولوژي بیماري هاي
شایع در ایران

نظري  پرستاري

كارشناسي

د ع پ بوشهر

پرستاري

كارشناسي

د ع پ بوشهر

كارشناسي

د ع پ بوشهر

روش تحقیق
جمعیت و تنظیم خانواده
پرستاري بهداشت مادران و
نوزادان

نظري و
عملي

نظري پرستاري
مامایي
نظري و
عملي

پرستاري

كارشناسي

علوم پزشكي كرمان

سوابق باليني
 كار در اورژانس و  CCUبیمارستان ( بهار و تابستان  1386شیراز) كار در بخش هاي مادر و نوزاد،جراحي ،ارتوپدي ،كودكان و اتفاقات به عنوان مربي كار در كلینیک سالمندي و بیماریهاي غیرواگیر در شهرستان شیراز به عنوان مربي2

سوابق پژوهشي

الف -طرح هاي تحقيقاتي مصوب
 طراحي مدل استقرار پرستار سالمت جامعه در نظام مراقبت اولیه سالمت( ،مصوب دانشگاه علوم پزشكيجندي شاپور اهواز)
 بررسي و مقایسه میزان افسردگي زنان متاهل كادر درماني شاغل در بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكيو مدرسین آموزش و پرورش با زنان متاهل خانه دار  25-50ساله در شیراز در سال (1384-1385همكار
طرح) (مصوب دانشگاه علوم پزشكي شیراز)
 بررسي تاثیر مداخالت آموزشي در كاهش مواجهه با عوامل خطر و در مان چاقي در كودكان مقطع ابتدایيمناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز سال (1387مجري طرح) (مصوب دانشگاه علوم پزشكي
شیراز)
 پیگیري وضعیت تحصیلي،پژوهشي و حرفه اي دانش آموختگان كارشناس پرستاري و مامایي دانشكدهپرستاري و مامایي حضرت فاطمه (س) در سالهاي  80-85شیراز – ایران(به عنوان همكار قسمتي از طرح)
(مصوب دانشگاه علوم پزشكي شیراز)
 بررسي ارتقاء برنامه كارآموزي بهداشت جامعه بر اساس اصول پرستاري جامعه نگر جهت افزایش توانمنديعلمي و عملي دانشجویان پرستاري در عرصه هاي مختلف جامعه ،شیراز(87-88 ،به عنوان همكار قسمتي از
طرح) (مصوب دانشگاه علوم پزشكي شیراز)
 بررسي علل عدم رفتار قاطعانه توسط پرستاران در بالین در بیمارستانهاي چمران ،فقیهي و حافظ درشهرستان شیراز در سال  .1385مصوب دانشگاه تربیت مدرس(مجري طرح) (مصوب دانشگاه تربیت مدرس)
 بررسي الگوي غذایي (میانوعدهاي) دانشآموزان مقطع راهنمایي شهرستان داراب در سال تحصیلي – 89 .88مصوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب (مجري طرح) (مصوب دانشگاه آزاد داراب)
ج -مقاالت (چاپ شده)
1.The Effect of Designed Home Visit Program on Promoting Cutaneous Leishmaniosis
Preventive Behaviors. Iran Journal of Nursing.2007;20(49).
2.The Study of Knowledge, Attitude and Nutritional Practice of Secondary School Students in
Darab City, Fars Province, Iran in 2011-2012. International Journal of School Health. 2015
April; 2(2): e25702.
3. Survey of knowledge, attitude and practice of female high school students in relation to
osteoporosis in 2011. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.2015;18(148).

4. Comparison of Depression between married women working in training hospitals and
Instructors compared with housewives aged 25-50 in Shiraz in 2013 – 2014. Nursing Journal
of the Vulnerable. 2016; 3(9).
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5. Protection behaviors for cytotoxic drugs in oncology nurses of chemotherapy centers in
Shiraz hospitals, South of Iran. Indian Journal of Medical and Pediatric Oncology. 2016; 37
(4).
6. Clinical Education Problems of Nursing Educators. journal of JundiShapur Educational
Development, 2019; 10 (1).
7. Awareness of cancer warning signs in a sample of Iranian women in health centers. Journal
of Advanced Pharmacy Education & Research. 2018; 8(s2).
8.Health Belief Model – based intervention on women's knowledge and perceived beliefs
about warning signs of cancer. Asia – Pacific Journal of Oncology Nursing. 2019; 6(4).

كتابها(چاپ شده)
 .1روشهاي جدید در تدریس  ،انتشارات كوشامهر شیراز ،چاپ اول1388،
 .2نقش روي در تزریق سالمتي ،انتشارات بشري سابق (نشر علوم پزشكي) تهران 1389 ،
 .3تعیین و مقایسه میزان افسردگي زنان متاهل  ،...دفتر آمورش و پژوهش استانداري فارس 1388
 .4استانداردهاي حفاظتي كار با داروهاي شیمي درماني ،انتشارات همارا شیراز1391 ،
ارائه مقاله در همايش ها
 .1دومین همایش سراسري تازه هاي بیمارستاني پوستي و سالک  7-8مهرماه  1384در دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان
 .2هفتمین كنگره سراسري و استرس داري شغلي و بهداشت روان در پرستاري و مامایي  84در دانشگاه
علوم پزشكي همدان (بررسي شیوع كمردرد و دردهاي ستون فقرات در پرستاران شاغل در بیمارستانهاي
شهر همدان)
 .3سومین كنگره سراسري تازه هاي بیماري هاي پوستي و سالک  23-25آبان ماه  86در دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان (بررسي روند مطالعات تحقیقي پیرامون بیماري لیشمانیوز جلدي در ایران)
 .4دومین همایش سراسري درد دانشگاه شاهد بهمن ماه ( 86مفهوم درد از دیدگاه فرهنگهاي مختلف)
 .5همایش سالمت نوجوانان اسفند ماه  87دانشگاه علوم پزشكي شیراز (بررسي میزان آگاهي نوجوانان راجع
به رفتارهاي پرخطر  ،آشنایي با عوارض جسماني و رواني مصرف آمفتامین)
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 .6دومین كنگره سراسري زندگي سالم و توسعه مراقبتهاي پرستاري بهمن ماه  92دانشگاه علوم پزشكي
بوشهر (تاثیر مداخالت تغییر رفتار بر مبناي الگوي اعتقاد بهداشتي در پیشگیري از ایدز بوسیله پیام كوتاه
در نوجوانان ،پرستاري در شیمي درماني خواركي ،تبیین تاثیر نابرایريهاي سرمایه اجتماعي بر سالمت)
 .7پانزدهمین همایش آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي یزد ،اردیبهشت ( 93مقایسه میزان رضایت و
یادگیري دانشجویان كارشناسي پرستاري از روش سخنراني و مشاركتي)
8. First International Congress of Alcohol Abuse. Mashhad University of Medical Sciences, 21- 23
)May 2014. (The impact of Alcohol consumption on Embryo health

 .9سمینار سراسري ارزشیابي استاد ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،بهمن  ( 94شاخصهاي تدریس اثربخش از
دیدگاه دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر)
 .10هفتمین سمینار سراسري پرستار ماما و پژوهش ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان ،گرگان ،آبان ( 95سطح
آگاهي از عالئم هشداردهنده سرطان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني
شهر بوشهر)
برگزاري و ارائه سخنراني در كارگاه هاي آموزشي
 (( .1طرح آزمایشي بازدید از منزل)) در آبان ماه  87جهت اساتید دانشكده پرستاري و مامایي در دانشكده
پرستاري و مامایي حضرت فاطمه (س) شیراز
(( .2اهمیت مصرف عنصر روي در سالمتي)) در دي ماه  86جهت اساتید دانشكده پرستاري و مامایي در
دانشكده پرستاري و مامایي حضرت فاطمه (س) شیراز
 « .3نقش ریزمغذيها در سالمت» در  21دي  88جهت دانشجویان پرستاري در دانشكده پرستاري و
ماماي رازي كرمان
 .4اصول دارودرماني و مراقبتهاي پرستاري حین تجویز دارو در آذرماه  89جهت دانشجویان ترم سه
پرستاري در دانشكده پرستاري و مامایي زابل
 .5كارگاه روش تحقیق ترم چهار پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زابل بهمن 1389
 .6روش تحقیق براي دانشجویان ترم چهار پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در بهمن ماه 1390
 .7اصول سرم درماني و دارو درماني در تاریخ خردادماه  93جهت پرسنل بیمارستان شهداي خلیج فارس
بوشهر و دانشجویان پرستاري
 .8اصول آموزش به مددجو در آذرماه  1393جهت سوپروایزرهاي بیمارستانهاي استان بوشهر
 .9كنترل عفونت و نقش پرستار در اردیبهشت ماه 1394جهت دانشجویان ترم دو پرستاري دانشگاه علوم
پزشكي بوشهر
 .10كنترل عفونت و نقش پرستار در اسفند ماه 1394جهت دانشجویان كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه
علوم پزشكي بوشهر
5

 .11كنترل عفونت و نقش پرستار در اردیبهشت ماه 1395جهت دانشجویان ترم دو پرستاري دانشگاه علوم
پزشكي بوشهر
 .12جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده دي ماه  1398و آذرماه  1399جهت دانشجویان ترم  7پرستاري
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
داوری مقاالت :
 .1داوري مقاالت علمي پژوهشي دومین كنگره سراسري زندگي سالم و توسعه مراقبتهاي پرستاري و مامایي
 .2داوري پروپوزال پایاننامه دانشجوي كارشناسي ارشد با عنوان آگاهي،نگرش و عملكرد مادران مراجعه-
كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بوشهر از نقش گیاهان بومي در درمان بیماریهاي كودكان در سال
1392
 .3داوري چند مقاله علمي – پژوهشي مربوط به مجله پرستاري گروههاي آسیبپذیر
 .4داوري مقاله در مجله Journal of Advances in Medical Education & Professinalism

سوابق اجرايي
عضو شوراي فرهنگي دانشكده پرستاري مامایي در دانشگاه علوم پزشكي شیراز ()1386 -1387
مسئول دفتر توسعه آموزش ( )EDOدانشكده پرستاري و مامایي زابل (آبان ماه  89الي مردادماه
)90
مسئول كمیته تحقیقات دانشجویي دانشكده پرستاري و مامایي زابل(آبان ماه  89الي مردادماه )90
طراحي  Log Bookگروه پرستاري دانشكده پرستاري و مامایي زابل (پاییز )89
طراحي  Log Bookگروه پرستاري ( بخش سالمت جامعه) دانشكده پرستاري و مامایي بوشهر (
دي ماه )1392
عضو كمیته اجرایي طرح پایش سالمت ایرانیان ،اردیبهشت ماه 1392
عضو كمیته علمي دومین كنگره سراسري زندگي سالم و توسعه مراقبتهاي پرستاري و مامایي ،بهمن
ماه  ،1392دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
عضو كمیته علمي همایش سراسري پرستاري دیابت ،آبان ماه  ،89دانشگاه علوم پزشكي زابل
عضو كمیته علمي اجرایي هفته سالمت در فروردین ماه 87در دانشگاه علوم پزشكي شیراز
عضو كمیته اجرایي روز معرفي دانشگاه در مردادماه  87در دانشگاه علوم پزشكي شیراز
عضو فعال انجمن علمي دانشكده پزشكي دانشگاه تربیت مدرس در زمان تحصیل ()1383 -1385
عضو كمیته اجرایي اولین همایش سراسري كیفیت زندگي در اسفند ماه  83در دانشگاه تربیت
مدرس
عضو هیئت تحریریة نشریه علمي جام دانش دانشكده پرستاري مامایي حضرت فاطمه (س) در دوره
كارشناسي ()1379 -1382
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عضو انجمن علمي پرستاران ایران (ادامه دارد)
عضو سازمان نظام پرستاري ایران(ادامه دارد)
و -شركت در كارگاه هاي آموزشي
 نشست هم اندیشي استادان با موضوع جامعهشناسي انتخابات و رفتار انتخاباتي ()94/11/25 شركت در ضیافت اندیشه اساتید در مشهد با موضوع اندیشه سیاسي و مباني انقالب اسالمي سطح 2( )94/6/28و مرداد 96
 نشست هم اندیشي استادان با موضوع استراتژي جنگ نرم آمریكا در مراكز علمي و آموزشي()94/4/2
 كارگاه آموزشي رفرنسنویسي  2و )94/4/3( 1 آموزش )94/4/3( End Note آشنایي اعضاي هیات علمي با قوانین و شرح وظایف ()94/3/27 كنفرانس بیماریها و اختالالت بارداري ()94/3/22 كنفرانس علمي عفونت دوران بارداري()94/2/30 مرور نظام مند ( 21و )94/1/20 طراحي و روانسنجي ابزار سنجش مفاهیم و متغیرهاي مرتبط با سالمت ( 30و )93/11/29 نشست هم اندیشي استادان با موضوع فتنه شیطان (شناخت جریانهاي تكفیري) ()93 /11/12 سمینار نقشهاي اعضاي هیئت علمي ویژه اعضاي هیئت علمي ()93/11/2 بیماریهاي بازپدید و نوپدید ()93/10/14 رفرنس نویسي()93/10/11 آموزش مبتني بر شواهد ویژه اعضاي هیئت علمي ()93/8 /30 استانداردهاي آموزشي استاد توانمند ویژه اعضاي هیئت علمي()93/8/29 مجموعه كارگاههاي توانمندسازي اعضاي هیات علمي ویژه اساتید جدیدالورود (اهداف آموزشي،نحوه نگارش طرح درس،روش سخنراني،یادگیري بر مبناي حل مساله،بحث در گروههاي كوچک،
آموزش بالیني،انواع روشهاي ارزشیابي دانشجو،آزمونهاي چهارجوابي،تحلیل آزمون و )..تیرماه 93
 آموزش پیشرفته دو روزه  14( spssالي )92/12 /15 مقالهنویسي به زبان انگلیسي ()92/11/17 دانش افزایي استادان با موضوع انقالب اسالمي و نقش نخبگان در عبور از بحران (بهمن ماه )1392شیوه جستجوي كقاالت و متون )92/3/22( 1
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