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 سوابق تحصیلی: 

 (11/19با معدل  اسالم آباد غرباز دبیرستان نمونه دولتی گلچین  83-84ماهمدرک دیپلم)اخذ شده در خرداد 

 از دبیرستان نمونه دولتی گلچین اسالم آباد غرب( 84-85مدرک پیش دانشگاهی)اخذ شده در خرداد 

 (17/18با معدل  از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 89-90ماهاخذ شده در تیر) پرستاری مدرک کارشناسی پیوسته 

 با  از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 91-92)اخذ شده در دی ماه ویژه های پرستاری مراقبت مدرک کارشناسی ارشد

 (10/18معدل 

  ای سهمیه و دار 88-89نفر اول فارغ التحصیالن دوره کارشناسی پیوسته )روزانه و شبانه( پرستاری بهمن و تیر

 استعداد درخشان و ورود به مقطع ارشد بدون آزمون

 سوابق شغلی:

  بخش اورژانسهداشت و درمان شهرستان گیالنغرب روز انجام وظیفه طرح نیروی انسانی در شبکه ب 25ماه و 2سابقه ، 

 و راحی زنانجهای  انجام کار به صورت قراردادی)اضافه کار( در بخش (91خردادلغایت  89دی  )ازماه 18سابقه ICU 

 ارستان امام حسین)ع( کرمانشاهبیم

  در  )کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری(واحد درسی( تدریس دروس بالینی 29/5 ساعت)معادل 90سابقه

مامایی -(در دانشکده پرستاری22/7/92پ تاریخ /14474/702/7گواهی به استنادبا ) 91-92نیمسال تحصیلی اول 

 مامایی-ر بالینی دانشکده پرستاریافق اموکرمانشاه طبق نظر مو

  کارآموزی داخلی جراحی در عرصه کارشناسی واحد درسی( تدریس دروس بالینی05/9 ساعت)معادل 154سابقه(

(در دانشکده 22/7/92پ تاریخ /14474/702/7گواهی به استنادبا ) 90-91در نیمسال تحصیلی دوم  پرستاری(

 مامایی-ر بالینی دانشکده پرستاریموافق امو مامایی کرمانشاه طبق نظر-پرستاری

  کارآموزی 2واحد درسی( تدریس دروس بالینی)کارآموزی پرستاری داخلی جراحی  35/14ساعت)معادل  244سابقه ،

)با استناد به 91-92اصول و مهارت های پرستاری، کارآموزی فوریت ها در عرصه( در نیمسال تحصیلی دوم 



مامایی کرمانشاه طبق نظر موافق امور بالینی -(در دانشکده پرستاری22/7/92 پ تاریخ/14474/702/7گواهی

 مامایی-دانشکده پرستاری

   ( دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دانشگاه علوم پزشکی همدان96تا فروردین  92هیأت علمی تعهد خدمت )شهریور 

 - و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تا کنون(دانشکده علوم پزشکی 96هیأت علمی بالینی پیمانی)اردیبهشت 

 :طرح های تحقیقاتی

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری دانشکده  "خاتمه یافته با عنواناتی طرح تحقیق مجری .1

  "1388-89مامایی کرمانشاه در مورد کنترل عفونت های بیمارستانی در سال -پرستاری

بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم "ا عنوانطرح تحقیقاتی خاتمه یافته ب مجری .2

 "1390پزشکی کرمانشاه در سال 

بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش هپارینه کردن  "طرح تحقیقاتی خاتمه یافته) پایان نامه مقطع ارشد( با عنوان مجری .3

بر میزان تشکیل لخته حین دیالیز و کفایت دیالیز در بیماران ست همودیالیز به وسیله ی انفوزیون مداوم و بلوس متناوب 

  "همودیالیزی

بررسی مقایسه ای مهارت تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بخش  "طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان همکار اصلی .4

-91مراقبت های ویژه با پرستاران بخش های عمومی در بیمارستان های منتخب دولتی شهر کرمانشاه در سال های 

1390"  

بررسی نگرش مدیران ارشد بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه "طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان همکار اصلی .5

  "نسبت به نظام داوطلبانه گزارش دهی خطاهای پزشکی

جنسیتی بیماران تحت عمل جراحی در بررسی میزان تناسب  "طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان اصلیهمکار  .6

  "و تحلیل جنبه های اخالقی و شرعی موضوع بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه با کادر درمان



تباط آن با کفایت اجتماعی در بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت و ار"طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با عنوان مجری .7

 "1395دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  

 بررسی میزان آگاهی و حساسیت اخالقی "با عنوان خاتمه یافته حقیقاتی دانشجوییطرح ت مجری و استاد راهنمای  .8

 "1395دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  پرستاران و 

اپیدمیولوژی خودکشی در شهرستان  بررسی "با عنوان خاتمه یافته حقیقاتی دانشجوییطرح ت ی و استاد راهنمای مجر .9

 " 1390-1395اسدآباد طی سال های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقاالت 

اسامی همکاران به  تاریخ انتشار مشخصات نشریه ناشر یا محل انتشار نام نشریه عنوان مقاله ردیف

 سال ماه شماره سال چندم ترتیب اولویت 
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محمدی)نویسنده 

مسئول(، حمیدرضا 

عمرانی، منصور 

 رضایی

 دانشجویان در اینترنت به وابستگی میزان 2

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 ایرانی مجله

 علوم در آموزش

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

زیبا محمدی، علی  1392 اسفند 12 13

رضا خاتونی، محمدی 

دری، مسعود حی

 بحرینی

آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان   3

مامایی -پرستاری دانشکده پرستاری

کرمانشاه در مورد کنترل عفونت های 

 1388-89بیمارستانی در سال 

 -فصلنامه علمی

پژوهشی 

دانشکده 
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 کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه، دانشکده 

 پیراپزشکی

یه کرمی ، زیبا بدر 89 پاییز 3 اول

محمدی)نویسنده 

مسئول(، بیژن صبور، 

 امیر حسین هاشمیان

بررسی وضعیت غربالگری سرطان دهانهه  4

 18-50رحم و موانع انجهام آن در زنهان 

سال مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت 

 شهر اسدآباد 

 

مجله علمی 

 -پژوهان

شماره  -16دوره

صفحات   -2

45-35 

زیبا  -مهناز شریفی 96 زمستان 2 16 مداندانشگاه علوم پزشکی ه

زینب  –محمدی 

پریسا  -مکوندی

 علی مرادی -رستمی

تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین،  5

طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت 

 ادراری کودکان

-مجله علمی

پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 ایالم

اکسپت  دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 شده است

، میثم  * زهرا موسوی   

امینی، زیبا محمدی، 

مهدی بیرجندی، کبری 

 رشیدی

 

 

 

 



 سوابق اجرائی:

 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد  .1

پ/د از تاریخ /639/77/16مسئول واحد کتابخانه و اطالع رسانی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد ابالغ  .2

 سال. 2به مدت  18/08/1392

پ/د از تاریخ /903/77/16عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد براساس ابالغ  .3

 سال. 2به مدت  09/10/1392

دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد براساس ابالغ امور بالینی مسئول  .4

 سال. 2به مدت  12/07/1394 پ از تاریخ/777/77/16

 .97دبیر بسته اعتالی اخالق حرفه ای دانشکده علوم پزشکی اسد آباد از سال  .5

 

 


