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ب  :سوابق و رشته تحصیلی  ،محل اخذ مدرک :
فوق لیسانس  :هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
لیسانس  :پرستاری از دانشکده پرستاری رازی کرمان

سوابق فعالیت های آموزشی:
عضو هیأت علمی  :دانشکده پیرا پزشکی
تدریس دروس :
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درس فن پرستاری دانشجویان پرستاری
کمک های اولیه دانشجویان پرستاری
روش بیهوشی چهار دانشجویان هوشبری
روش هوشبری یک دانشجویان هوشبری
روش احیاء قلبی و ریوی دانشجویان اتاق عمل
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بیماری داخلی دانشجویان اتاق عمل
کلیات پزشکی مبارزه با بیماریهای روزانه
کمک های اولیه رادیولوژی
بهداشت سالمندان دانشجویان بهداشت
اصول بیهوشی رشته هوشبری
کلیات پزشکی مبارزه با بیماریهای شبانه
بهداشت سالمندان (خانوداه روزانه)
بهداشت سالمندان (خانوداه شبانه)
کلیات پزشکی (خانوداه روزانه)
کلیات پزشکی (خانوداه شبانه)
کمک های اولیه (مبارزه با بیماری های شبانه)
کمک های اولیه (مبارزه با بیماری های روزانه)
تدریس اصول و فنون سیار دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از سال  4336تا کنون
تدریس اصول و فنون اسکراب دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از سال  4336تا کنون
تدریس اصول و فنون تجهیزات دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از سال  4336تا کنون
تدریس اصول و فنون استربلیزاسیون دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از سال  4336تا کنون
تدریس اصول و فنون مقدمه ای بر تکنولوژی دانشجویان عمل از سال  4336تا کنون
تدریس اصول و فنون اخلاق حرفه ای در اتاق عمل از سال  4336تا کنون
تدریس درس فوریتهای کارشناسی اتاق عمل از سال  36تا کنون
تدریس اصول و فنون مراقبتهای رشته فوریتهای پزشکی از سال  39تا کنون
تدریس اخلاق حرفه ای رشته فوریتهای پزشکی سال  39تا کنون
تدریس اصول و فنون رشته کارشناسی هوشیاری از سال  39تا سال 51
تدریس اخلاق حرفه ای رشته کارشناسی هوشیاری از سال  39تا سال 59

د) معاون آموزشی اتاق عمل پیرا پزشکی از سال  4370تا سال 4373
 .4مدیرگروه  :آموزشی اتاق عمل و هوشبری 4373تا زمان بازنشستگی
 .5عضو شورای آموزشی دانشگاه از سال 4375تا4373
 .3عضو شورای آموزشی دانشکده از سال 4374تازمان بازنشستگی
 .1عضو شورای آموزشی دانشکده از سال 4373تازمان بازنشستگی
 .9سرپرست مدرسه عالی پرستاری از سال 4364تا4363
 .6مسئول و روابط آموزشی بهداری استان یزد با حوزه معاونت هماهنگی امور آموزشی وزارت متبوع
 .7سرپرست آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 4366تا 4363
 .3مسئول امور فارغ التحصیلان دانشگاه از سال 4366تا4367
 .5معاون آموزشی دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی از سال 4374تا4373
 .40مسئول آموزشی دوره های کمک های کمک بهیاری و کمک تکنسین رادیولوژی  4360تا 4365

 -3عضو کمیته  -4 :عضوکمیسیون نقل و انتقالات و اتصالات سازمان بهداری
 -5عضو کمیته برنامه ریزی دوره باز آموزی حین خدمت رشته های پرستاری و مامایی و پیرا پزشکی
 -3عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده

ه) شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی :
 .4کارگاه روشها و فنون تدرس
 .5کارگاه آموزشی روش تدریس و ارزیابی
 .3کارگاه آموزشی روش تحقیق
 .1کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته
 .9کارگاه آموزشی طرح درس و طرح سوال
 .6کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک
 .7کارگاه آموزشیclinical- setting
 .3کارگاه آموزشی تعیین نقش  EDCدر توسعه آموزشی پزشکی

و) سخنرانی و پوسترهای ارائه شده در همایش ها :
 .4بررسی آزمونهای  2ME_WRght_WRigدر افراد مشکوک به پروسلوزیس مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی یزد نفر دوم ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران  ،به صورت پوستر
 . 5بررسی عوامل باکتریولوژی و انتی بیوگرام شایعترین گونه های ایزوله شده از دست اعضاء تیم جراحی پس از اسکراب چهاردهمین کنگره
اروپایی میکروبیولوژی بالینی و بیماری عفونی در پراگو چک نفر اول به صورت پوستر
 . 3خاموش سازی ژن و نقش آن در ایجاد مقاومت بر علیه عوامل بیماری را در موجودات ،دانشگاه فردوسی مشهد نفر اول -به صورت پوستر
 . 1ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از دست اعضاء تیم جراحی بعداز اسکراپ در اوین همایش منطقه ای بیماریهای عفونی،
دانشگاه آزاد اسلامی همدان ،اردیبهشت  ،4339نفراول به صورت پوستر
 . 9عوامل باکتریولوژیک و آنتی بیو گرام گونه های ایزوله شده از دست اعضای تیم جراحی پس از اسکراپ مقاله مجله علمی و پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی یزد نفر اول

