باسمه تعالی
معاونت آموزش و تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
مدیریت آموزش و تحقیقات

رزوهم اعضاء هیئت علمی دادکشنه علىم زپشکی خمین
سىابق حرهفاي
مشخصات فردي
وام ي وام خاوًادگي

اعظن کراهی

جىط
تاريخ تًلذ
محل تًلذ
يضعيت تأَل

هتبهل

آدرض ،محل كار

خوين – دانشكده علوم پسشكی

شمارٌ تلفه ،محل كار

653 -33112244

فاكط ،محل كار

653 - 331136664

آدرض پعت الكتريويكي ،كار
آدرض پعت الكتريويكي ،شخصي

تح
ردجات علمی و سىابق صيلی

کبرشىبسی ارشذ پرستبری گرایش داخلی -جراحی

شرکت رد کارگااهي آمىزشی
-

کبرگبٌ آشىبیی بب قًاویه ي مقررات اعضبء َیئت علمی

-

کبرگبٌ کىترل عفًوت در بیمبران ي بیمبرستبن

-

کبرگبٌ رفروس وًیسی

-

کبرگبٌ َبی داوش افزایی اسبتیذ در چىذ مرحلٍ در مشُذ مقذس

-

کبرگبٌ ECG

سخنران رد گارگااهي آمىزشی
مذرس کبرگبه اخالق حرفو ای
سخنران در برنبمو حضٌری آمٌزش مذاًم

عالهقمنذياهي حرهفاي

عضىيتاهي حرهفاي

سمتاهي اجرايی
 مذير گريٌ اتاق عمل مسئٌل امٌر دانطجٌیبن ضبىذ ً ایثبرگر مسئٌل پبیص اعتببر بخطی مٌسسو ای استبد مطبًر دانطجٌیبن رضتو کبرضنبسی اتبق عمل ًرًدی مير  ً 49ىٌضبری ًرًدی مير 49 ً 49 استبد راىنمبی ىٌضبری ًرًدی مير  ً 49کبرضنبسی اتبق عمل ًرًدی مير49 استبد راىنمبی دانطجٌیبن ضبىذ ً ایثبرگر دبیر اجرایی کبرگبه ىبی اعتببر بخطیمذرس کبرگبه اخالق حرفو ای -داًری  6طرح تحقیقبتی در دانطکذه

-

دبیر اجرایی کبرگبٌ کىترل عفًوت در بیمبران ي بیمبرستبن

-

دبیر اجرایی کبرگبٌ ایمىی مذدجً

-

دبیر اجرایی کبرگبٌ اعتببر بخشی

-

ارزیبة آزمٌن فینبل عملی پرستبری در  9دًره

سابقو کار حرهفاي و تجربيات آمىزشی
سببقٍ کبر بٍ عىًان پرستبر بٍ مذت 01سبل در بیمبرستبن در بخشُبی  ICUي  CCUياطفبل ي داخلی ي ايرژاوس

سابقو طرحهاي تحقيقاتی
-

-

مقایست تأثیر زوجبیل و گل ساعتی بر درد مبتالیان به دیسمىورة اولیه
مقایست تأثیر رازیاوه شیریه و سىبل الطیب بر درد مبتالیان به دیسمىورة اولیه
بررسی ارتباط بیه هوش هیجاوی و شایستگی بالیىی پرستاران

رپوژه اهي رد دست اجرا

نظارت رب پايانانهماهي دانشجىيی (استاد راهنما ،استاد مشاور)

ااشتنرات
مقاهل اهي منتشر شذه

IMPACT OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING EDUCATION ON: MATERNAL STRESS REFERRED TO
SELECTED HOSPITALS AFFILIATED TO UNIVERSITIES OF M...

-

Effect of Exclusive Breast Feeding Education On Breast-feeding Self-efficacy and maternal Stress

-

A Study on the Ethical Components of Nursing Practice

-

Alobar holoprosencephaly: A case report

-

The Effects of Evening Primrose and Vitex Agnus on Pain Scale of the Women with Cyclic Mastalgia

-

Effect of Evening Primrose, Vitex agnus and vitamin E on premenstrual syndrome.

-

رضایت بیمار از اوجام مراقبت بوسیله داوشجو

-

کتاباه (گردآوري و تذوين ،رتجمو ،وريايش)

فصلاهيی از کتاب (گردآوري و تذوين ،رتجمو ،وريايش)

كنفرانساه/سميناراه
سخنرانی
مذرس کبرگبه اخالق حرفو ای
سخنران در برنبمو حضٌری آمٌزش مذاًم

پىستر
The Effect of Exclusive Breast Feeding Education on Breastfeeding Self-efficacy and
Maternal Stress Referred to the Selected Hospitals Related To Medical Science...

شرکت کننذه
حضىر هب عنىان دبير /مذري اجرايی /عضى كميتو /شرکت کننذه /ديگر مىارد

اعتبارات سپوهشی
جىازي و افتخارات

اطالعات ديگر
واحدهبي درسی تئوري تدريس شده:
-

داخلي ي جراحي ًَشثری

-

اخالق حرفٍ ای

-

تُذاشت ريان

-

مقذمٍ ای تر تكىًلًشی اتاق عمل

-

اصًل ي فىًن عملكرد فرد اظكراب

-

اصًل ي فىًن عملكرد فرد ظيار

-

تُذاشت ريان در اتاق عمل

-

تُذاشت ريان در پرظتاری

-

-

تريما 1

-

تُذاشت عمًمي

-

اصًل اظتريليساظيًن

-

فًريتُای پسشكي

-

تكىًلًشی جراحي غذد

-

فًريتُا

-

فًريتُای داخلي 1

-

تُذاشت جامعٍ 3

-

اصًل ي فىًن مراقثتُا

-

آشتايي تا تجُيسات اتاق عمل

-

فًريت در شرايط خاص

-

فًريت در گريٌ خاص

واحدهبي درسی عولی تدريس شده از ههر هبه : 2454
-

كارآمًزی اصًل ي فىًن عملكرد فرد اظكراب

-

كارآمًزی در عرصٍ جراحي قلة ي عريق

-

كارآمًزی اطفال

-

كارآمًزی اصًل پرظتاری

-

كارآمًزی عرصٍ

-

كارآمًزی داخلي جراحي

-

كارآمًزی داخلي جراحي  3ي4ي عرصٍ

-

كارآمًزی ييصٌ

آخرين بازينيب:

