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  : زبانها
  انگلیسی ـ فارسی*
 
  

 :سوابق تحصیلی

   مدیریت منابع انسانیکارشناسی ارشد  *
  پرستاري کارشناسی *
 
  

   :شغلیسوابق 
 1392مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده اي *

  مدیریت واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا*
  تاکنون-84 ، رشت گیالن، بیمارستان آموزشی درمانی پورسینا، محقق، مرکز تحقیقات تروما جاده اي *
 
  

  :آموزشی، پژوهشی ا و دوره هايشرکت در کارگاه ه
 

 کارگاه روش تهیه پوستر .١



 کارگاه آشنایی با نرم افزار هاي کاربردي .٢
  روزه مدون ژورنالیسم پزشکی  4کارگاه  .٣

 Endnoteکارگاه آشنایی با نرم افزار  .۴
 بانک هاي اطالعاتی پزشکیکارگاه  بررسی  .۵

 روش تحقیقکارگاه  .6

 2(جستجو در اینترنت اصول روش هاي کارگاه   .٧

 )1(اصول روش هاي جستجو در اینترنت کارگاه  .٨

 کارگاه داده کاوي .٩

 کارگاه نحوه ي مطالعه و بررسی مقاالت  .10
 

  
  :پروپوزال ها 

  
مرکز فوق تخصصی سوانح ، سوختگی و « سال مراجعه کننده به  0-14اپیدمیولوژي سوختگی کودکان،با محدوده سنی   .1

  "طرح دهنده")1387رشتترمیمی والیت 
  )همکار اصلی( )TBI(بررسی ارتباط اختالل عملکرد ارگانهاي غیر عصبی با پیامد در آسیب شدید ترومایی مغز  . 2
 )همکار اصلی(در تروماي سر شدید  ارتباط غلظت سرمی اینترلوکین ها با پیامد . 3 

  )همکار اصلی( با مرگ ومیر استروك ایسکمیکآنمی همراهی  بررسی  .4
رشت در سال در مرکز آموزشی درمانی پورسینا بررسی میزان استرس، افسردگی، و کیفیت زندگی پس از سانحه رانندگی   .5 

 )همکار اصلی(1388

بررسی فراوانی و ویژگیهاي خشونت بر علیه پرسنل پرستاري اورژانس مراکز آموزشی  درمانی شهر رشت از طرف بیماران ،   .6
 )همکار اصلی(1388ن و همکاران همراها

بخش مراقبتهاي  در بیماران ترومایی بستري  در ارزیابی کیفیت تغذیه اي و میکروبی محلولهاي تغذیه روده اي مورد استفاده . 7
  )همکار اصلی(1388ویژه بیمارستان پورسینا رشت 

 )همکار اصلی(1390-بررسی الگوي شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا  .8

در  در مناطق روستایی استان گیالن  حوادث ترافیکیسالهاي از دست رفته ناشی از مرگهاي زودرس توسط  بررسی روند بار . 9
  )همکار اصلی(1391-1390سالهاي 

 



  
  :مقاالت انگلیسی چاپ شده 

  
1.  Spinal Injury in Guilan, North of Iran 
2.  Effect of Gabapentin on morphine consumption and pain after surgical debridement of 
burn wounds. A double blind randomized clinical trial study  
3.  Epidemiology of Pediatric Head Trauma in Guilan 
4.  Evaluation of Chest and Abdominal Injuries in Trauma Patients Hospitalized in the 
Surgery Ward of Poursina Teaching Hospital, Guilan, Iran  

  
  
  

  :مقاالت فارسی چاپ شده 
و سوختگی والیت سال مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی سوانح  14اپید میولوژي سوختگی کودکان با محدوده سنی  -١

1387  
  84- 85اپیدمیولوژي ضربه هاي سر در بیماران مراجعه کننده به پورسینا  -٢
  تغییرات سطح سرمی فنی توئین در پروفیالکسی تشنج هاي بیماران ترومایی سر -٣
  رشت آموزشی بیمارستانهاي اورژانس واحد پرستاري پرسنل علیه خشونت ویژگیهاي و فراوانی -4
  
 
  

  همایش هاي داخلی ،ملی، بین المللی 
بیست و (اثر تک دوز گاباپنتین بر روي میزان مصرف ترامادول و شدت درد بعد از دبریدمان جراحی زخم هاي سوختگی -1

  پوستر) 1389- شاخه گیالن –هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران 
  پوستر)1389انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران کنگره علمی سالیانه (شیوع اختالالت انعقادي در ضربه مغزي  -2

3- Assessment of outcome after moderate traumatic brain injury: role of disseminated 
intravascular  coagulation() پوستر)1389کنگره علمی سالیانه انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران  

بیست و (ی عمومی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی  پورسیناي رشتماهه بیماران ترومایی تحت جراح12بررسی  -4
  پوستر) 1389-شاخه گیالن  –هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران 

رشت –عنوان بررسی دیدگاه بیماران در مورد رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان آموزشی در مانی پورسینا  -5
  پوستر)  1389-بسیج جامعه پزشکی  –کنگره اخالق پزشکی (
دومین همایش استانی پرستاري در تروما  با تاکید برسیستم اعصاب مرکزي (پرستاري در تروماي سیستم نخاعی -6

  )سخنرانی)(1389
7- Traumatic brain injury(TBI)) دومین همایش استانی پرستاري در تروما با تاکید () آسیبهاي تروماتیک مغز



 

 

  )سخنرانی)(1389صاب مرکزي برسیستم اع
  )سخنرانی )(1388همایش استانی پرستاري تروما (مقابله با سندرم روانی پس از تروما -8
  
   

  :فعالیت هاي اجرایی
   مدیریت مرکز تحیقات تروما جاده اي-1
  مدیریت واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا -2
  )1389آبان 21-19گیالن -کنگره علمی سالیانه انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران  عضو کمیته اجرایی-3
  شاخه گیالن –بیست و هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران  عضو کمیته اجرایی --4
    1388آبان –کمیته اجرایی همایش پرستاري تروما  عضو کمیته اجرایی -5
  1389پرستاري در تروما با تاکید برسیستم اعصاب مرکزي دومین همایش استانی  عضو کمیته اجرایی-6
  دبیر اجرایی کنفرانس یکروزه اورژانس هاي سوختگی -7
 
  

  :مهارتها
  جستجوي پیشرفته مقاالت ،مقاله نویسی ،پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی 

 
 :عناوین تحقیقاتی مورد عالقه

  در زمینه خدمات بهداشت و درمانمدیریت *
  ي کودکان تروما *
  

 :مرجع

  مرکز تحقیقات تروما جاده اي  -بیمارستان آموزشی درمانی پورسینا -خیابان نامجو - رشت
 


