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 عضویت در شوراها و کمیته ها  ،مت های اجراییس 

 

 1398دبیر کمیته ارزشیابی اساتید از آبان  (1

 1398از مهر فیع عضو کمیته تر (2

 1398بسته توسعه آموزش مجازی از آبان  دبیر کارگروه (3

 1399عضو کارگروه علمی آموزش مجازی از فروردین  (4

 1398آمایشی کشور از بهمن  3رابط کالن منطقه  (5

 1398سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از آبان  (6

 1398کارشناس نشر از آبان  (7

 1399وارزشیابی اساتید و اعضاء هیات علمی از تیر ماه کارشناس ارتقاء  (8

 1399کارشناس نظارت و ارزشیابی آموزشی از تیر ماه  (9

 1398عضور شورا پژوهشی و شورا انتشارات از مهر سال  (10

 1399از مهر  موزشیآاز درمانی به  (عج)کارگروه تبدیل وضعیت بیمارستان قائم مسئول  (11

 1399از مهر سال  (عج)موزشی بیمارستان قائم آمعاونت  سرپرست (12
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 قاالت  منتشر شده م 

 

 

 عنوان مجله
J Inj Violence Res. 

2017 Jan; 9(1): 1-6 

1- Patients’ bill of rights and effective factors of workplace 

violence against female nurses on duty at Ilam teaching 

hospitals. 

Ali Ashraf Aivazi, Waleyeh Menati, Hamed Tavan , Sasan Navkhasi, Abuzar Mehrdadi 

 

(IJEES) Vol. 8 (2): 

375-382 (2018). 

2- Incidence rate of urinary tract infections in patients and effect 

of standard cathetrization education on knowledge and attitude 

of nursing in intensive care units of shahid-mostafa Khomeini’s 

hospital of Ilam 

Hamid Taghinejad, Arman Azadi, Ali Khorshidi, Sasan Navkhasi* 

 

Egypt. Acad. J. Biolog. 

Sci., 10 (1): 37 

– 61 (2018). 

3- A Systematic Review of A Type of Therapeutic 

Methods For Reducing Pain And Progress in Childbirth in 

Iran 

Fatemeh Jamshidi, setareh Almasi, Zakaria Adib Hesami, Mahdi Ghanbari , 

Masoomehmehmannavazan, Sasan Navkhasi* 

 

 

 نویسنده مجله عنوان مقاله

مقایسه مشارکت اجتماعی سالمندان وابسته و مستقل شهر  -1

 ایالم 

نشرررریه پژوهش توانبخشررری در 

 1395پرستاری زمستان 

 پنجم 

سالمندان  -2 سی ارتباط فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در  برر

 مبتال به دیابت شهر ایالم 

پژوهشررری  -فصرررلنررامرره علمی

 1395پرستاری دیابت تابستان 

 دوم

مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی چهارنقطه ای و دونقطه  -3

 ای در تشخیص نموتوراکس در مقایسه با سی تی اسکن 

تان مجله علمی  پژوهان  تابسررر

1398 

 پنجم

سبت به رادیوگرافی  -4 سونوگرافی در بالین ن صی  شخی ارزش ت

 در تشخیص شکستگی های متاکارپ در بخش اورژانس

تان  تابسررر مجله علمی  پژوهان 

1398 

 دوم
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سوس، کانادایی و  -5 صمیم  گیری نک ستاندارد های ت سه ا مقای

 آمریکایی با تصویربرداری در تشخیص ترومای مینور سر

تان  له علمی  پژوهان زمسررر مج

1398 

 چهارم

راهبردهای مدیریت بیمارسرررتان در بی بیماری همه گیر  -6

 19-کوید

مجله پژوهش سررالمت زمسررتان 

1398 

 دوم

  دوم 1399مجله پژوهش سالمت  (nCOV-2019مروری بر عفونت کرونا ویروس جدید ) -7

جامعه:  در بین افراد 19بررسی راه های انتقال بیماری کوید  -8
 مورد مطالعه کودکان

 اول 1399مجله پژوهش سالمت 

 

 رح های تحقیقاتی ط 

 
 

 وضعیت فعلی برح نوع فعالیت  عنوان برح 

ر بیماران مبتال به بررسی ارتباط بین هیپوکسی و مرگ و میر د -1
 در دوره شیوع کرونا باد آاسد شهر  19کوید 

 در حال اجرا جری م

بررسی شیوع اختالل استرس پس از سانحه در میان پرستاران  -2
 بادآشهرستان اسد  شاغل در بخش های کرونا بیمارستان قائم 

 در حال اجرا  مجری

بیماری کوید بررسی ویژگی های بالینی در کودکان مبتال به  -3
 بادآشهرستان اسد  در 19

 در حال اجرا مجری 
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 و پوستر در همایش ها  خنرانیس 

 

 

( برآگاهی و نگرش پرسررتاران بیمارسررتان 724عنوان: تاثیر آموزش کد سررکته حاد  میزی )  سررخنرانی (1

اسفند  3الیایت  1آموزشی درمانی توحید در شهر سنندج )یازدهمین کنگره سکته میزی ایران در تاریخ 

 (1397ماه 

ستر (2 ستاران امام علی   پو سالمت روان پر ستان عنوان: نقش هوش معنوی و اخالق حرفه ای در  شهر )ع( 

 (1397اندیمشک )ششمین کنگره اخالق پرستاری 

ستر (3 سنندج   پو ستان بعثت  سیون در بیماران بتاتاالسمی ماژور در بیمار شیوع آلوایمونیزا عنوان: بررسی 

شگاه علوم پزشکی رفسنجان   شجویان دان آذر  22الی  20)پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دان

1398) 

ستر (4 سنندج  عنوان:   پو ستان توحید  شاخص زمان گردش کار بیماران در بخش اورژانس بیمار سی  برر

شگاه علوم پزشکی رفسنجان   شجویان دان آذر  22الی  20)پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دان

1398) 

عنوان: بررسی میزان تفکر انتقادی و رابطه ی آن با عزت نفس در بین دانشجویان پرستاری شهر   پوستر (5

 (1395اسفند ماه  17و 16ایالم )پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایالم 

ستر (6 صطفی خمینی )ره(   پو شهید م ستان  ستاران در مورد اتانازی در بیمار عنوان: نگرش و دیدگاه پر

 (1395اسفند ماه  17و 16ایالم  )پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایالم 

ستر (7 شهر ایالم عنوان: ه  پو ستان های دولتی  ستاران بیمار سالمت عمومی با کیفیت خواب پر ستگی  مب

 (1395اسفند ماه  17و 16)پنجمین کنگره داخلی دانشجویان علوم پزشکی ایالم 

 

 

 

 

 

 

 

 



CV                                                                                                        بادآعلوم پزشکی اسد  

6 
 

 

 ا لوگوی دانشگاهبالیف و ترجمه کتب پژوهشی ت 

  

 

 نویسنده سال چاپ عنوان

 اول  1396 محاسبات و کاربرد بالینی داروهای رایج در بخش مراقبت ویژه قلب  -1

 اول  1399 ( 724اقدامات تشخیصی و درمانی در سکته میزی ) -2

 اول  1399 کاربرد و راهنمای بالینی مداخالت الکتریکی در مراقبت قلبی  -3

 اول 1399 راهنمای مراقبت زخم فشاری )زخم بستر( -4

 ناظر  1399 راهنمای بالینی تهویه مکانیکی )ونتیالتور( -5

 دوم 1399 ایمنوبیولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی  -6

 دوم 1396 بانک سواالت کارشناسی ارشد مامایی با پاسخ تشریحی  -7

 اول  1397 تریاژ بیمارستانی در شرایط عادی و بحرانی  -8

 اول  1397 راهنمای کاربردی احیا قلبی ریوی پیشرفته  -9

 اول  1396 آب و الکترولیت در بخش های ویژهروش های رایج درمان اختلالت  -10
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 شاوره آموزشی و دانشجوییم 

 

 

 98-99نیمسال اول  1398استاد مشاور دانشجویان پرستاری ورودی مهر سال  (1

 98-99دوم  نیمسال 1398پرستاری ورودی مهر سال استاد مشاور دانشجویان  (2

 99-400نیسمال اول  1398استاد مشاور دانشجویان پرستاری وروردی مهر سال  (3

 

 وابق آموزشی س 

 

 

 واحد  عملی( 1) 95-96فوریت های پزشکی )دانشجویان دندانپزشکی( نیسمال اول تحصیلی  (1

 واحد مربی بالینی( 6)   96-97نیمسال اول تحصیلی   دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج (2

 واحد مربی بالینی( 1)  95-96کاراموزی مادران و نوزادان نیمسال دوم تحصیلی   (3

 واحد مربی بالینی( 1) 95-96کارآموزی اوصول و مهارت های پرستاری نیمسال اول تحصیلی  (4

 واحد عملی( 2)  95-96مهارت های پرستاری نیمسال اول تحصیلی اصول و  (5

 واحد مربی بالینی( 2)  95-96جراحی نیمسال اول تحصیلی  –کارآموزی داخلی  (6

 واحد مربی بالینی( 1کارآموزی اصول و فنون مراقبت ها فوریت های پزشکی ) (7

 واحد مربی بالینی( 1.5) 95-96کارآموزی پرستاری رشته تحصیلی اتاق  عمل نیمسال دوم تحصیلی  (8

 واحد بالینی(2) 95-96تاری رشته تحصیلی هوشبری نیمسال دوم تحصیلی کارآموزی مهارت های پرس (9

 واحد مربی بالینی( 10)   96-97تحصیلی  نیمسال دوم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج (10

 واحد تئوری و عملی( 1) 98-99احیا قلبی ریوی پایه فوریت های پزشکی نیمسال اول تحصیلی  (11

 واحد تئوری و عملی( 2) 98-99نیمسال اول تحصیلی نشانه شناسی و معاینات بدنی   (12

 واحد تئوری( 75/0) 98-99قلب و عروق  نیمسال اول تحصیلی  - 2پرستاری بزرگساالن  (13

 واحد عملی( 3) 98-99اصول و مهارت های پرستاری )کارشناسی پرستاری( نیمسال اول تحصیلی  (14

 واحد مربی بالینی( 3) 98-99ول تحصیلی کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت های ویژه نیمسال ا (15

 واحد تئوری به صورت مجازی( 2) 98-99مفاهیم پایه پرستاری نیمسال دوم تحصیلی   (16

 واحد تئوری به صورت مجازی( 2) 98-99بیماری های روان  نیمسال دوم تحصیلی  (17
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 ازی و عملی(واحد تئوری و عملی به صورت مج 2) 98-99فوریت ها در بالیا نیمسال دوم تحصیلی  (18

 واحد عملی( 5/0واحد تئوری مجازی و  1.5) 98-99احیای قلبی ریوی  نیمسال دوم تحصیلی  (19

 واحد تئوری مجازی(1)  98-99اعصاب نیمسال دوم تحصیلی  –پرستاری بزرگساالن  (20

 واحد تئوری مجازی(1)  98-99زبان تخصصی نیمسال دوم تحصیلی  (21

واحد  1) )  98-99سی سیو نیمسال دوم تحصیلی  -مراقبت های جامع  پرستاری در بخش های ویژه   (22

 تئوری مجازی(

 واحد مربی بالینی( 2) 98-99کاراموزی در عرصه مدیریت پرستاری نیمسال دوم تحصیلی  (23

 واحد مربی بالینی(  1) 98-99قلب و عروق نیمسال دوم تحصیلی  –کاراموزی بزرگساالن  (24

 

 خنرانی در کارگاه س 

 
 

 21/6/1395  ایالم پزشکی علوم دانشگاه "بحران مدیریت " مداوم آموزش آموزشی کارگاه در سخنرانی (1

 12/4/1395  ایالم پزشکی علوم دانشگاه "الکتروشوك " آموزشی کارگاه در سخنرانی (2

 15/9/1395  ایالم پزشکی علوم دانشگاه  "میزی ریوی قلبی احیاء" آموزشی کارگاه در سخنرانی (3

 14/10/1396  کردستان استان بدنی تربیت اداره  "ورزش در احیاء " آموزشی کارگاه در سخنرانی (4

 16/8/1397  توحید درمانی آموزشی مرکز "دارویی محاسبات " آموزشی کارگاه در سخنرانی (5

 15/9/1397  توحید درمانی آموزشی مرکز  "ونتیالتور " آموزشی کارگاه در سخنرانی (6

 15/10/1397  توحید درمانی آموزشی مرکز "  میزی حاد سکته کد " آموزشی کارگاه در سخنرانی (7

شی کارگاه در سخنرانی (8 ستانی پیش سماکد کد" آموز شگاه ستاد) "میزی حاد سکته بیمار  علوم دان

 15/5/1398( پزشکی

 15/10/1398 توحید درمانی آموزشی مرکز "  میزی حاد سکته کد " آموزشی کارگاه در سخنرانی (9

 13/9/1398دانشکده علوم پزشکی اسد آباد  "  " CPCR-AHAسخنرانی در کارگاه آمورشی   (10

 11/9/1398دانشکده علوم پزشکی اسد آباد  " پدافند غیرعامل " سخنرانی در کارگاه آموزشی  (11

 25/1/1399دانشکده علوم پزشکی اسد آباد  "سامانه مجازی نوید"سخنرانی در کارگاه آموزشی   (12
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 قدیرنامهت 
 

 1399در سال پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم پزشکی اسد آباد  سوم نفر (1

 1398در سال نفردوم پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم پزشکی اسد آباد  (1

 25/5/1395)ره(   خمینی مصطفی شهید بیمارستان رئیس از نامه قدیرت (2

 21/4/1396  بیماران مندی رضایت خصوص توحید در بیمارستان رئیس از تقدیرنامه (3

 16/7/1396  بیماران مندی رضایت خصوص در توحید بیمارستان رئیس از نامه تقدیر (4

 14/10/1396لوح سپاس از رئیس هیات پزشکی ورزشی استان کردستان  (5

 15/1/1397پژوهش در حوزه پرستاری  خصوص توحید در بیمارستان رئیس از تقدیرنامه (6

 23/2/1397  بیماران مندی رضایت خصوص توحید در بیمارستان رئیس از تقدیرنامه (7

 3/10/1397آموزش  خصوص توحید در بیمارستان رئیس از تقدیرنامه (8

 

 رکت درکارگاه هاش 
 

 5/12/1398از انتقال ویروس کرونا پیشگیری  (1

 17/2/1399آمار مقدماتی و تحلیل آماری  (2

 30/7/13978کارگاه علمی سنجی  (3

 6/9/1398کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های ابالعاتی  (4

 end note 20/ 9/ 1398کارگاه  (5

 9/7/1398کارگاه اخالق در آموزش  (6

 31/1/1399کارگاه آموزش درسی پنهان  (7

 1399 /20/4جشنواره شهید مطهری  (8

 
 ضویت در مجامع علمی و حرفه ایع 

 بسیج کادر جامع پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسد آبادعضو  (1

 1394عضویت سازمان نظام پرستاری از سال  (2

 (Nurse Strokeعضویت در  انجمن سکته میزی ) (3


