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مشخصات فردی: 

  نام پدر مرضیه اصالنی نام و نام خانوادگی

  شماره شناسنامه  تاریخ تولد

 همدان محل تولد  وضعیت تاهل

  کد ملی  تعداد فرزندان

  وضعیت نظام وظیفه

 دانشکده پرستاری -اسد اباد آدرس محل کار :

 1181813180 :تلفن محل کار

  تلفن همراه:

 پست الکترونیک

پست الکترونیک 
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: سوابق تحصیلی 
مدرک  ردیف

 تحصیلی

کادانی )

 و ...(

رشته 

 تحصیلی

نام 

 دانشگاه

محل 

 دانشگاه

مدت 

 تحصیل

تاریخ 

اخذ 

مدرک 

 تحصیلی

عنوان  درجه

ارزشیابی 

شده مدرک 

 تحصیلی

 تا از کشور شهر

 کارشناسی لیسانس  8111 8114 ایران همدان علوم پزشکی پرستاری کارشناسی 2
کارشناسی  3

 ارشد

فوق   8114 8118 ایران همدان علوم پزشکی مراقبت ویژه

 لیسانس

ارشد آموزش 

 پرستاری
 عنوان پایان نامه:

 بررسی تاثیر مراقبت برنامه ریزی شده بر زخم فشاری بیماران بخش مراقبت ویژه

 

 

 و غیر دانشگاهی به ترتیب  خدمت دانشگاهیسوابق

 : تاریخ
 نوع استخدام

 -)رسمی 

 پیمانی(

تمام 

وقت یا 

پاره 

 وقت

مرتبه 

دانشگا

 هی

مالحظا محل خدمت جمع مدت تاریخ سمت

 ت

س تا از

ا

 ل

 ماه

 بیمارستان - - ICU 1388 1388پرستار  پرستار تمام وقت طرحی

 شهید بهشتی 

 

 پرستار پرستار تمام وقت پیمانی

سر شیفت 
ICU 

 بیمارستان  - 8113 1388

 شهید بهشتی 

 

 پرستار پرستار تمام وقت رسمی آزمایشی

سر شیفت 
ICU 

 بیمارستان  - 8114 8113

 شهید بهشتی 

 

 پرستار پرستار تمام وقت رسمی قطعی

سر شیفت 
ICU 

 بیمارستان  - 8111 8114

 شهید بهشتی 

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   - 8114 8111 مربی مربی پاره وقت حق التدریس

 تویسرکان

 

 سالمیدانشگاه آزاد ا -  8111 8111 مربی مربی پاره وقت حق التدریس

 واحد همدان 

 

  همداندانشگاه علوم پزشکی  -  8111 8111 مربی مربی پاره وقت حق التدریس

اسد دانشگاه علوم پزشکی     8111 مربی مربی تمام وقت موقت پیمانی

 اباد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: سوابق اجرایی 

 :سوابق مسئولیت های اجرائیالف:
تاریخ  سمت

 شروع

 تاریخ

 خاتمه

مدت 

 خدمت

 توضیحات

 ر مسئول پالسمافرزیس زیر نظر انتقال خون استان همدانپرستا

 

 همداندانشگاه علوم پزشکی    8111

 همداندانشگاه علوم پزشکی    Iross 8111پرستار فعال در پیوند اعضا )کوردیناتور پیوند(

 همداندانشگاه علوم پزشکی  سال 8 8111 8111 پرستار نمونه بسیج جامعه پزشکی

نجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همکاری فعال با ا

 همدان

 همداندانشگاه علوم پزشکی    8114

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی   8114 همکاری فعال با نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

همایش سراسری مراقبت و مددجو دانشکده عضو کمیته علمی 

 پرستاری و مامایی همدان

 همداننشگاه علوم پزشکی دا - - 8111

همایش سراسری مراقبت و مددجو دانشکده  اجرایعضو کمیته 

 پرستاری و مامایی همدان

 همداندانشگاه علوم پزشکی  - - 8111

پرستار فعال در بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی در ایام 

 اربعین سیدالشهدا

 بسیج جامعه پزشکی استان همدان   8111

 همداندانشگاه علوم پزشکی    8111 کمیته کنترل عفونتپرستار عضو 

 همداندانشگاه علوم پزشکی    8113 پرستاری عضو کمیته کنترل زخم فشاری

عضو فعال بسیج جامعه پزشکی در خدمت به نواحی محروم استاه 

 همدان

 همداندانشگاه علوم پزشکی    8114

در جهت اموزش  (ره)فعالیت افتخاری با کمیته امداد امام خمینی 

 مددجویانبهداشت 

 همداندانشگاه علوم پزشکی    8110

در جهت اموزش فعالیت افتخاری با اموزش پرورش استان همدان 

 بهداشت و غربالگری دانش اموزان

 همداندانشگاه علوم پزشکی    8110

 همداندانشگاه علوم پزشکی   ICDL1-2 8110 8111اخذ گواهینامه 

 مای مراقبت زخم بسترتالیف کتاب راهن

 

8110 - -  

  - - 8110 تالیف کتاب جیبی راهنمای تفسیر گازهای خون شریانی

  - - 8114 تالیف کتاب اصول سرم تراپی

 همداندانشگاه علوم پزشکی  نیمسال 8 8111 8110 اخذ گواهینامه دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان

   8111 8111 خصصی پرستاریساعت اموزش پودمانی ت 8111گذراندن بیش از 

 ovid/upشاملشرکت فعال در کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری 

to date/since direct/…. 

8114    

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

(دوره ، بخش یا کارگاه  سوابق راه اندازی) 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورد  گروه هدف)در مدت تاریخ مجریان عنوان

 کار گاه ها(

 توضیحات

کارگاه مراقبت 

 ژهوی

 01 5/4/0331 م. اصالنی

 ساعت

پرستاران شاغل 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

شماره 

مجوز 

013/33 

 CPRکارگاه 
 پایه

پرستاران شاغل  ساعت01 23/0/35 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

شماره 

مجوز 

253/33 

 CPRکارگاه 
 پیشرفته

 پرستاران شاغل ساعت01 22/2/35 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

شماره 

مجوز 

253/33 

کارگاه اموزش 

 ونتیالتور

پرستاران شاغل  ساعت01 4/4/35 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

320/33 

کارگاه اموزش 

و  دی سی شوک

 پمپ ها

پرستاران شاغل  ساعت01 5/4/35 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 مدانپزشکی ه

320/33 

کارگاه پایش 

 همودینامیک

پرستاران شاغل  ساعت01 21/13/0333 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

013/33 

کارگاه اموزش 

مراقبت از 

بیماران 

 بیقرار

پرستاران شاغل  ساعت01 20/4/34 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

110/33 

کارگاه زخم 

 بستر

پرستاران شاغل  ساعت01 21/4/34 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

540/33 

کارگاه اشنایی 

با تغذیه 

درمانی مراقبت 

 ویژه

پرستاران شاغل  ساعت01 4/1/33 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

023/33 

کارگاه اشنایی 

داروهای با 

درمانی  خاص 

 مراقبت ویژه

ستاران شاغل پر ساعت01 3/1/33 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

023/33 

کارگاه آگاهی 

از وضعیت 

بیماران برحسب 

 مورد

پرستاران شاغل  ساعت01 21/4/34 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

544/33 

کارگاه 

محاسبات 

 دارویی

پرستاران شاغل  ساعت01 7/7/34 

در بیمارستاهای 

م دانشگاه علو

 پزشکی همدان

553/33 

کارگاه مراقبت 

از اتصاالت 

بیمار درن و 

چست تیوب و 

تراکئوستومی و 

پرستاران شاغل  ساعت01 25/2/34 

در بیمارستاهای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

535/33 



 

 

... 

کارگاه 

مقیاسهای 

ارزیابی سطح 

 هوشیاری

 3/4/34 4 

 ساعات

پرستاران شاغل 

در بیمارستاهای 

لوم دانشگاه ع

 پزشکی همدان

541/33 

      

      
 
 
 

 

 :سوابق آموزشی 

 :دروس تئوری (الف
مقطع تحصیلی /  عنوان درس

 رشته /ورودی

مدت  سال

 تدریس

 دانشگاه/ دانشکده

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال5 9311و9310 -9314 / پرستاری-کارشناسی فرآیند یادگیری واصول آموزش به مدد جو

 9311و9311 / پرستاری-کارشناسی ن پرستاریاصول وفنو

9313-9310 

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 5

 

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال5 9314 -9310 / پرستاری-کارشناسی اصول وفنون اتاق عمل

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 5 9314 -9310 / پرستاری-کارشناسی اصول وفنون هوشبری

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال3 9311-9314 کارشناسی/ اتاق عمل استریلیزاسیون واتاق عمل اصول

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 1 9313-9314 کارشناسی/ فوریت پزشکی اورژانس های رفتاری

 المی تویسرکاندانشگاه آزد اس سال 1 9311-9314 کارشناسی/ اتاق عمل تکنولوژی در جراحی گوش وحلق وبینی

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 1 9313-9314 14کارشناسی فوریت  سالمت تکنسین فوریتهای پزشکی

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال1 9311-9313 کارشناسی مامایی بهداشت روان درمامایی

 می تویسرکاندانشگاه آزد اسال سال 3 9311-9314 کارشناسی پرستاری روش تحقیق در پرستاری

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان 3 9311-9314 کارشناسی اتاق عمل روش تحقیق در اتاق عمل

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان ترم 9 9314 کارشناسی اتاق عمل تغذیه در جراحی

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 5 9311-9310-9313 / پرستاری-کارشناسی 9پرستاری بهداشت روان

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال5 9311-9310-9313 / پرستاری-کارشناسی 1پرستاری بهداشت روان

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان ترم 9 9314 / پرستاری-کارشناسی پرستاری بیماریهای روان 

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان ترم 9 9314 / پرستاری-کارشناسی 1داخلی جراحی 
 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال9 9319 / پرستاری-کارشناسی راقبت ویژهپرستاری م

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال9 9319 / پرستاری-کارشناسی اصول مدیریت وخدمات پرستاری

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان سال9 9313 / پرستاری-کارشناسی فن آوری اطالعات در پرستاری

 آزاد اسالمی همدان سال9 9311 / پرستاری-رشناسیکا 3داخلی جراحی 

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی 9داخلی جراحی

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 1 9311-9315 / پرستاری-کارشناسی اصول ومدیریت خدمات پرستاری
 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان لسا 9 9315 / پرستاری-کارشناسی اصول وفنون پرستاری

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی پرستاری مراقبت ویژه
 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی پرستاری مراقبت ویژه

 رکاندانشگاه آزد اسالمی تویس سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی 1داخلی جراحی 
 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی مراقبت ویژهپرستاری 

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی فرایند آموزش به بیمار

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای
 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی پرستاری مراقبت ویژه

 :دروس عملی(ب 
مقطع تحصیلی /  عنوان درس

 رشته /ورودی

مدت  سال

 تدریس

 دانشگاه/ دانشکده

 9311و9311 / پرستاری-کارشناسی اصول و فنون پرستاری
 9319و9310

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 3

 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال 4 9311و9310-9314 / پرستاری-کارشناسی رایند یادگیری و اصول آموزش به مددجوف
 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال5 9319-9314 کارشناسی/ اتاق عمل پرستاریاصول و فنون 

 می تویسرکاندانشگاه آزد اسال سال 3 9311-9314 / پرستاری-کارشناسی تحقیق در پرستاری
 دانشگاه آزد اسالمی تویسرکان سال5 9319-9314 / پرستاری-کارشناسی فرایند یادگیری و اصول آموزش به مددجو



 

 

  همدانعلوم پزشکی  سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی اصول و فنون پرستاری

 همدانعلوم پزشکی  سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی فرایند آموزش به بیمار

 همدانعلوم پزشکی  سال 9 9315 / پرستاری-کارشناسی ق پرستاری و ارتباط حرفه ایاخال
 

 
 

 

 

 دروس کارآموزی یا کارورزی در عرصه:(ج
مقطع تحصیلی / رشته  عنوان درس

 /ورودی

مدت  سال

 تدریس

 دانشگاه/ دانشکده

 کاندانشگاه آزاد اسالمی تویسر ترم 9 9311 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی ارتوپدی

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 9 9311 / پرستاری-کارشناسی CCUکاراموزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان اترم 9319و9310 کارشناسی/ اتاق عمل  دیالیزکاراموزی 
 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 1 9319و9310 کارشناسی/ اتاق عمل قلبکاراموزی  

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 9 9310 ارشناسی/ اتاق عملک کاراموزی اورژانس
 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 9 9310 کارشناسی/ اتاق عمل CCUکاراموزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان سال 1 9310-9315 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی بهداشت روان
 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان سال 5 9310-9314 / پرستاری-کارشناسی ICUکاراموزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان سال4 9319-9314 کارشناسی/ اتاق عمل کاراموزی درعرصه مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم9 9314 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی درعرصه مدیریت پرستاری
 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 9 9314 / پرستاری-کارشناسی 3کاراموزی درعرصه داخلی جراحی 

 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 9 9313 کارشناسی/ اتاق عمل منتورشیپ کاراموزی اتاق عمل
 پیراپزشکی نهاوند -همدانعلوم پزشکی  ترم 9 9315 کارشناسی/ اتاق عمل CCUکاراموزی 

 پیراپزشکی نهاوند -همدانعلوم پزشکی  ترم 9 9315 کارشناسی/ اتاق عمل ICUکاراموزی 

 مالیر -همدانعلوم پزشکی  ترم9 9315 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی اورژانس
 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 9 9311 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی ارتوپدی

 دانهمدانشگاه آزاد اسالمی  ترم 9 9311 / پرستاری-کارشناسی CCUکاراموزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان اترم 9319و9310 کارشناسی/ اتاق عمل  دیالیزکاراموزی 
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 1 9319و9310 کارشناسی/ اتاق عمل قلبکاراموزی  

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9310 کارشناسی/ اتاق عمل کاراموزی اورژانس
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9310 اتاق عملکارشناسی/  CCUکاراموزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان سال 1 9310-9315 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی بهداشت روان
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان سال 5 9310-9314 / پرستاری-کارشناسی ICUکاراموزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان سال4 9319-9314 کارشناسی/ اتاق عمل کاراموزی درعرصه مدیریت 
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم9 9314 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی درعرصه مدیریت پرستاری

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9314 / پرستاری-کارشناسی 3کاراموزی درعرصه داخلی جراحی 

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9313 کارشناسی/ اتاق عمل منتورشیپ کاراموزی اتاق عمل
 پیراپزشکی نهاوند -همدانعلوم پزشکی  ترم 9 9315 کارشناسی/ اتاق عمل CCUکاراموزی 

 پیراپزشکی نهاوند -همدانعلوم پزشکی  ترم 9 9315 کارشناسی/ اتاق عمل ICUکاراموزی 

 مالیر -همدانعلوم پزشکی  ترم9 9315 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی اورژانس

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان ترم 9 9311 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی ارتوپدی

 همداندانشگاه آزاد اسالمی  ترم 9 9311 / پرستاری-کارشناسی CCUکاراموزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان اترم 9319و9310 کارشناسی/ اتاق عمل  دیالیزکاراموزی 
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 1 9319و9310 کارشناسی/ اتاق عمل قلبکاراموزی  

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9310 کارشناسی/ اتاق عمل کاراموزی اورژانس

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9310 کارشناسی/ اتاق عمل CCUکاراموزی 
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان سال 1 9310-9315 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی بهداشت روان

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان سال 5 9310-9314 / پرستاری-کارشناسی ICUکاراموزی 
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان سال4 9319-9314 کارشناسی/ اتاق عمل کاراموزی درعرصه مدیریت 

 شگاه آزاد اسالمی همداندان ترم9 9314 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی درعرصه مدیریت پرستاری
 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9314 / پرستاری-کارشناسی 3کاراموزی درعرصه داخلی جراحی 



 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی همدان ترم 9 9313 کارشناسی/ اتاق عمل منتورشیپ کاراموزی اتاق عمل

 پیراپزشکی نهاوند -همدانعلوم پزشکی  ترم 9 9315 کارشناسی/ اتاق عمل CCUکاراموزی 

 پیراپزشکی نهاوند -همدانعلوم پزشکی  ترم 9 9315 کارشناسی/ اتاق عمل ICUکاراموزی 

 مالیر -همدانعلوم پزشکی  ترم9 9315 / پرستاری-کارشناسی کاراموزی اورژانس

 

 

 

 

 سوابق تدریس در کارگاه:(د
 

محل برگزاری  عنوان کارگاه

 کارگاه

تاریخ 

برگزاری 

 کارگاه

 مانمدت ز

 کارگاه 

تئوری و  )ساعت

 (عملی

 توضیحات گروه هدف

  پرستاران عملی ساعت تئوری و 1 9311 علوم پزشکی همدان آموزش مهارتهای زندگی
دانشجویان پرستاری/ اتاق  ساعت 1 9319 همدانعلوم پزشکی  روش تحقیق

 عمل /

 هوشبری و فوریت 

 

یان پرستاری/ اتاق دانشجو ساعت 1 9319 همدانعلوم پزشکی  روش تحقیق

 عمل / 

 هوشبری و فوریت

 

 ضمن خدمت

) مراقبتهای پرستاری  قبل، حین 

 و بعد از جراحی(

  پرستاران اتاق عمل ساعت 4 9311 علوم پزشکی همدان

 عفونتهای بیمارستانی 

 ) کارگاه(

  پرستاران ساعت 4 9311 علوم پزشکی همدان

  پرستاران ساعت 4 9311 علوم پزشکی همدان کنترل خشم) کارگاه(
  مربیان هیات علمی ساعت9 9311 علوم پزشکی همدان مهارتهای بالینی پایه

  پرستاران ساعت 90 9311 علوم پزشکی همدان آموزش به بیمار
  دانشجویان پزشکی ساعت 1 7/1/11 علوم پزشکی همدان مهارت بالینی پایه

  یان پرستاریدانشجو ساعت 4 9311 علوم پزشکی همدان روش تحقیق
  دانشجویان پرستاری ساعت 3 15/3/14 علوم پزشکی همدان کدهای اخالق حرفه ای

  دانشجویان پرستاری ساعت 1 17/3/14 علوم پزشکی همدان مهارتهای ارتباط با بیمار وخانواده 
پرسنل پرستاری بیمارستان  ساعت 5/3 91/1/14 علوم پزشکی همدان کدهای اخالق حرفه ای

 علیامام 
 

کمک بهیاران بیمارستان  ساعت 5/9 91/1/14 علوم پزشکی همدان کدهای اخالق حرفه ای

 امام علی
 

پرستاران استان خراسان  ساعت4 3/90/14 علوم پزشکی همدان مدیریت ایمنی در بیمارستان
 شمالی

 

 مهارتهای ارتباط با مددجو

 وخانواده 

  پرستاری دانشجویان ساعت 4 95/9/21 علوم پزشکی همدان

  دانشجویان پرستاری روز 3 4-96/2/2 علوم پزشکی همدان کنترل عفونت
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تخصصی  -ی تحقیقی، علمی، علم –، مروری، تحلیلی  case reportنوع مقاله:*

 و...

-علمی ،/علمی دانشگاه، علمی و پژوهشیISIداخلی/خارجی،  نوع مجله:**

 ترویجی، مجله داخل دانشگاه )بدون امتیاز(
 

 :پژوهشی –چاپ خالصه مقاالت علمی ه(
 

تخصصی  -تحقیقی، علمی، علمی  –، مروری، تحلیلی  case report*نوع مقاله:
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-علمی و پژوهشی/علمی دانشگاه، علمی ،ISI**نوع مجله: داخلی/خارجی، 

 ترویجی، مجله داخل دانشگاه )بدون امتیاز(
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 سمینارها و همایش ها:کنفرانس ها، شرکت در  (ط
 

نوع  عنوان همایش
کنفرانس 

 ،

سمینار 
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 همایش*

تاریخ  محل برگزاری همایش

برگزاری 

 همایش

مدت 

شرکت 

به 

 ساعت

  97/1/9315 دانشگاه علوم پزشکی همدان  مراقبت و مددجو سمینار
 

 و همایش: بین المللی ، کشوری، ملی و منطقه ای، سمینار نوع کنفرانس *

 شرکت در کارگاه: ی(
تاریخ  محل برگزاری کارگاه عنوان کارگاه

برگزاری 

 کارگاه

مدت 

برگزاری 

 کارگاه

 به ساعت 

 توضیحات

  9315 ساعت 5 علوم پزشکی همدان ری بسیج جامعه پزشکیارتقاء آمادگی تیمهای اضطرا
  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان مدیریت زمان در اورژانس

End Note 9311 ساعت 5 علوم پزشکی همدان  

  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان گچ گیری اندام

  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان تهویه مکانیکی

  ساعت 1 9310 همدانعلوم پزشکی  روش تحقیق

  ساعت 1 9310 علوم پزشکی همدان روشهای نوین تدریس

  ساعت 1 9310 علوم پزشکی همدان تکنولوژی آموزشی
  ساعت 1 9310 علوم پزشکی همدان 3توانمند سازی اساتید مشاور وایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 

  ساعت 91 9310 علوم پزشکی همدان جستجوی منابع الکترونیک

  ساعت 91 9319 علوم پزشکی همدان SPSSتجزیه و تحلیل پیشرفته آماری ونرم افزار
  ساعت 1 9319 علوم پزشکی همدان اخالق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

  ساعت 91 9319 علوم پزشکی همدان مقاله نویسی به زبان انگلیسی

  ساعت 91 9319 انعلوم پزشکی همد تدوین مطالعات مروری سیستماتیک

  ساعت 1 9319 علوم پزشکی همدان روش تحقیق

  ساعت 1 9319 علوم پزشکی همدان روشهای تدریس

  ساعت 1 9319 علوم پزشکی همدان جستجوی منابع الکترونیکی و بانکهای اطالعاتی تخصصی
  ساعت 4 9319 علوم پزشکی همدان ثبت تجارب آموزشی

  ساعت 1 9319 علوم پزشکی همدان مشاوره ومهارتهای ارتباطی

  ساعت 91 9319 علوم پزشکی همدان مقاله نویسی
CPR ساعت 1 9311 علوم پزشکی همدان  

  ساعت 10 9311 علوم پزشکی همدان مهارتهای بالینی پایه

  ساعت 4 9311 علوم پزشکی همدان آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء

  ساعت1 9311 علوم پزشکی همدان کیارتقای کیفیت در آموزش علوم پزش
  ساعت4 14/90/13 علوم پزشکی همدان مقدمه ای بر بیو انفورماتیک

  ساعت4 15/90/13 علوم پزشکی همدان ارزشیابی

  ساعت1 11/90/13 علوم پزشکی همدان طراحی برنامه های آموزشی ، مهارتهای ارتباطی

  ساعت1 11/90/13 علوم پزشکی همدان PBLپویایی گروه ، نقشهای آموزشی و روش تدریس ، 



 

 

  ساعت1 1/99/13 علوم پزشکی همدان فرایند نویسی

Academic Writing 1 ساعت4 15/91/13 علوم پزشکی همدان  
  ساعت4 15/91/13 علوم پزشکی همدان آموزش مجازی

Academic Writing 2 ساعت4 39/9/14 علوم پزشکی همدان  

  ساعت4 11/3/14 علوم پزشکی همدان END noteآشنایی با نرم افزار 
  ساعت1 7/7/14 علوم پزشکی همدان آشنایی با اصطالحات رایج مدیکال ژورنالیسم

  ساعت1 7/7/14 علوم پزشکی همدان آشنایی با سازمانهای مرتبط با مدیکا ژورنالیسم

  ساعت1 7/7/14 علوم پزشکی همدان انگیزه نوشتن و استانداردهای مورد نظر سردبیران

  ساعت1 1/7/14 علوم پزشکی همدان ساختار صحیح مقاالت پزشکی و لغات متداول در نوشتن
  ساعت1 1/7/14 علوم پزشکی همدان غربالگری اولیه مقاالت در دفاتر ژئرنالها

  ساعت1 1/7/14 علوم پزشکی همدان داوری صحیح مقاالت هم تراز داوری و

Modern English ساعت1 1/7/14 همدان علوم پزشکی  
  ساعت1 1/7/14 علوم پزشکی همدان کپی رایت ، تغییر نویسندگان و چاپ دوباره مقاالت

  ساعت1 1/7/14 علوم پزشکی همدان جعل داده ها، سرقت ادبی
Scientometric, copy Editing ساعت1 1/7/14 علوم پزشکی همدان  

  ساعت91 94/1/14-91 علوم پزشکی همدان مهارتهای پرستاری 

  ساعت7 11/7/14 علوم پزشکی همدان اولین سمینار تولید علم ورتبه بندی دانشگاهها

  ساعت1 90/1/15 علوم پزشکی همدان نیارتقاء توانمد سازی در زمینه استفاده از هوش هیجا
  ساعت1 90/1/15 علوم پزشکی همدان شیوه های ارزشیابی دانشجو در محیط الکترونیک

  ساعت1 7/15/ 99 علوم پزشکی همدان در پژوهش آموزش

  ساعت91 99/15/ 11-17 علوم پزشکی همدان ضوابط و مقررات دانشگاهی
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 تاریخ برگزاری محل و فعالیت دوره عنوان

 برگزاری

 مدت

 برگزاری

سازمان یا  نهاد 

 برگزار کننده

 نهاد رهبری ساعت 40 10/4/9319 علوم پزشکی همدان ضیافت اندیشه

 علوم پزشکی همدان ساعت 54 94/1/11 علوم پزشکی همدان سال 30طرح پایش سالمت ایرانیان باالی 

 علوم پزشکی همدان ساعت3 90/1/13 علوم پزشکی همدان دانشجومهارتهای فرهنگی استاد نسبت به 
 علوم پزشکی همدان ساعت3 9/3/14 علوم پزشکی همدان نقش اساتید در تربیت فرزندان

 علوم پزشکی همدان ساعت91 1/1/14 علوم پزشکی همدان 9تاریخ تمدن اسالمی سطح 

 علوم پزشکی همدان ساعت1 14/99/14 علوم پزشکی همدان حماسه عرفان در مکتب عاشورا
 علوم پزشکی همدان ساعت1 19/9/15 علوم پزشکی همدان سیر تدبر در قران

 علوم پزشکی همدان ساعت91 1/1/15 علوم پزشکی همدان تاریخ تمدن اسالمی
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 باشد.تاریخ انتشار 

نوع کنفرانس ، سمینار و ، عنوان همایش  :شاملشرکت در کنفرانس ها، سمینارها و همایش ها -

 شد.با (به ساعت) مدت شرکتو تاریخ برگزاری  ، همایش)بین المللی ، کشوری، ملی و منطقه ای(
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 باشد.،  توضیحات)منتخب استانی، دانشگاهی یا کشوری( تاریخ اجرا،  دانشگاه
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سخنرانی در مجامع 

 عمومی
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 حسینیه ها
اموزش    

بهداشت 

همگانی 

و خود 

 مراقبتی

اجرای برنامه در صدا 

 و سیما

صدا و  0331

سیمای 

 همدان

اموزش    

بهداشت 

همگانی 

و خود 

 مراقبتی

مصاحبه در روزنامه ها 

 و مجالت عمومی

      

چاپ مقاله در روزنامه 

 ها و مجالت عمومی

      

 

 
 

:جوایز ، امتیازات و افتخارات کسب شده 
 
 
 
 

:عضویت در مجامع و سازمانها 
تاریخ  محل سازمان سمت

 عضویت

سازمان  مدت عضویت

 /انجمن

 م پزشکی همداندانشگاه علو  9314 دانشگاه علوم پزشکی همدان نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان

شگاه علوم انجمن اسالمی دانشجویان دان
 پزشکی همدان

 دانشگاه علوم پزشکی همدان  9314 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 بسیج جامعه پزشکی  9314 دانشگاه علوم پزشکی همدان بسیج جامعه پزشکی
 

 

: گواهینامه ها و دوره های آموزشی 
سازمان یا دانشگاه  عنوان دوره 

 ارکنندهبرگز

 پیوست سال  مدت دوره

ICDL)9313-14 ساعت 930 علوم پزشکی همدان ) کامپیوتر  

  9315 ساعت 5 علوم پزشکی همدان ارتقاء آمادگی تیمهای اضطراری بسیج جامعه پزشکی

  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان مدیریت زمان در اورژانس

  9317 ساعت 4 علوم پزشکی همدان HISبازآموزی 

  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان بهداشت ودرمان در بالیا

  9311 ساعت 10 علوم پزشکی همدان کنترل عفونت

  9311 ساعت 91 علوم پزشکی همدان مداخالت پرستاری در دارو درمانی

  9311 ساعت 3 علوم پزشکی همدان مباحث حقوقی

  9311 ساعت 4 علوم پزشکی همدان رعایت بهداشت دستها

  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان اقبتهای مدیریت شدهمر



 

 

  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان فوائد شیر مادر

  9311 ساعت 1 علوم پزشکی همدان ارگونومی

  9311 ساعت90 علوم پزشکی همدان بازآموزی بخشهای ویژه

  9311 ساعت1 علوم پزشکی همدان استانداردهای پرستاری

  9311 ساعت91 علوم پزشکی همدان 1تی برنامه ریزی مدیری

  9311 ساعت91 علوم پزشکی همدان 9برنامه ریزی مدیریتی 

  9311 ساعت4 علوم پزشکی همدان کارآفرینی

  9311 ساعت4 علوم پزشکی همدان کارآفرینی

  9311 ساعت1 علوم پزشکی همدان تریاژ

 

مدرک معتبر زبان انگلیسی: 
تاریخ  موسسه آموزشی عنوان مدرک

 امتحان

نمره 

 امتحان

 توضیحات

MSRT  55 3/7/35 علوم تحقیقاتوزارت  

MHLE 55 23/7/35 وزارت بهداشت  

 

: سایر مهارتها 

  


