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 :وضعیت استخدامی

  
  پیمانی : نوع استخدام 

  
  
   

 :سوابق تحصیلی
   

 محل تحصیل رشته تحصیلی عنوان درجه تحصیلی ردیف
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

 پرستاري  کارشناسی 1

دانشگاه علوم پزشکی 
دانشکده پرستاري (  گیالن

 )مامایی رشت 

1377 1381 

 پرستاري کارشناسی ارشد  2
دانشگاه آزاد اسالمی 

 تهران پزشکی
1386 1389 

  
  
  
  
  



  
  ):ها(عنوان رساله 

  
 

بررسی تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در اورژانس مراکز آموزشی درمانی منتخب  -1

 . 1388علوم پزشکی گیالن در شهر رشت ، سال وابسته به دانشگاه 

    
  
  
   

  

 :سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج کشور 
    

 نام مؤسسه محل تدریس ردیف
 مدت

 عناوین دروس تدریس شده مقطع تحصیلی
 تا از

1 

(  دانشگاه علوم پزشکی گیالن
دانشکده پرستاري مامایی 

  ) شهید بهشتی رشت 
  

1388 1388 
( کاردانی هوشبري 

 ) کارآموزي 
 ) اورژانس و تروما ( جراحی  –داخلی 

  
  
  
  
  
  
  



 
 :واجراییهاي آموزشی، پژوهشی  در دوره شرکت 

  

 ردیف
 نوع دوره

 اجرایی پژوهشی آموزشی توضیحات تاریخ برگزاري محل برگزاري نام دوره

1    
کنفرانس رویکرد ارتقاء 

 سالمت براي زندگی سالم 

م دانشگاه علو
 –پزشکی گیالن 

 رشت 

15/9/89 
با همکاري سازمان 
 بسیج جامعه پزشکی 

2    

کنفرانس مدیریت بحران در 
حوادث و بالیا در عرصه 

  ) 2( بهداشت و درمان 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
با همکاري سازمان   12/9/88

 بسیج جامعه پزشکی

3    
کنفرانس کشوري تازه هاي 

  هپاتیت هاي ویروسی

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
9/10/89  

همکاري مرکز با 
تحقیقات گوارش و 

  کبد استان گیالن 

4    
کنفرانس درمان و مراقبت از 

 بیماران سوختگی

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
5/8/89  

5      

کنفرانس الگوي مصرف در 
 1( عرصه بهداشت و درمان 

 (  

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
16/7/88 

با همکاري سازمان 
 بسیج جامعه پزشکی

6    

کنفرانس مدیریت بحران در 
حوادث و بالیا در عرصه 

 ) 1( بهداشت و درمان 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
1/5/88 

با همکاري سازمان 
 بسیج جامعه پزشکی

7    
کنفرانس تازه هاي 

 سوختگی

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
18/4/88  

8    

 How to Read aکارگاه 
Paper ( Diagnostic 

and Therapeutic 
Article )  

معاونت پژوهشی 
دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت

3/9/90  

  کارگاه روش تحقیق     9

معاونت پژوهشی 
دانشگاه علوم 

 –پزشکی گیالن 
 رشت

  

10    
کارگاه آموزش ارزیابی 
 خطر بالیا در بیمارستان 

االر غدیر وزارت ت
 کشور

31-30/3/90 

همزمان با برگزاري 
اولین کنفرانس ملی 

مدیریت بحران ، 
زلزله و آسیب 

پذیري اماکن و 
 شریان هاي حیاتی 



11    

کارگاه آموزشی ایمنی 
اجزاء غیر سازه اي در 

 بیمارستان 

تاالر غدیر وزارت 
 کشور

31-30/3/90 

همزمان با برگزاري 
اولین کنفرانس ملی 

دیریت بحران ، م
زلزله و آسیب 

پذیري اماکن و 
 شریان هاي حیاتی

12    

کنفرانس ملی مدیریت 
بحران ، زلزله و آسیب 
پذیري اماکن و شریان 

 هاي حیاتی

تاالر غدیر وزارت 
 کشور

31-30/3/90  

13    

آموزش مدیریت بیمارستانی 
با تاکید بر استاندارد هاي 

حرفه اي و مراقبتی در 
 پرستاري 

انشگاه علوم د
 –پزشکی گیالن 

  27/2/90 رشت

14    
پیشگیري و کنترل بیماري 

 وبا

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
15/5/90  

 ریوي  –احیاي قلبی     15

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
23/3/90  

16    

ترانسفوزیون خون و فراورده 
هاي خونی و مراقبت هاي 

  پرستاري 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
28/4/90  

  امداد و کمک هاي اولیه      17

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 23/3/90 رشت

با همکاري مرکز 
مدیریت حوادث و 

فوریت هاي پزشکی 
 استان گیالن 

18     

کارگاه آموزشی مدیریت 
با تاکید بر آموزش ( بحران 

تریاژ بیمارستانی به 
  )  ESIروش

دانشگاه علوم 
 –ی گیالن پزشک

  20/10/89 رشت

19     

 ECGآموزش خواندن نوار 
و شناسایی آریتمی هاي قلبی 
  و مراقبت هاي پرستاري آن 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت

22/9/89  
23/11/89  

20     
سیستم کنترل عفونتهاي 

  بیمارستانی 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
20-19/7/89  

  از زخم ها آموزش مراقبت      21
دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت

6/7/89  
10/5/89 

  



22     
پیشگیري و کنترل بیماري 

  وبا 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
30/5/89    

 کارگاه گزارش نویسی     23

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
5/2/89    

24     
آموزش تشنج و مراقبت 

 هاي پرستاري آن

دانشگاه علوم 
 –کی گیالن پزش

 رشت

4/2/89  
6/3/89    

25     

با ( آموزش اخالق پزشکی 
تاکید بر اخالق و قانون در 

)تاري پرس  

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
  به عنوان سخنران  4-3/3/89

26     
آموزش تعیین مایع درمانی 
 بر اساس معادالت استاندارد 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت

6/11/88  
28/11/88    

27     
پیشگیري و کنترل عفونت 

 هاي بیمارستانی

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
29-28/9/88    

 امداد و نجات در زلزله     28
دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
30-29/7/88    

29     

آموزش مراقبت هاي 
پرستاري به بیماران با صدمه 

 قفسه صدري

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
5/7/88  
3/9/88    

30     
آموزش شکستگیها و 
 مراقبت هاي پرستاري

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
26/3/88    

31     
آموزش اصول مراقبت از 

 زخم ها 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت

26/11/87  
11/12/87    

32     
پیشگیري و کنترل عفونت 

 هاي بیمارستانی

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت

22/10/87  
23/10/87    

 آموزش اینتوباسون       33
دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
1/8/87    

34     
آموزش تعیین مایع درمانی 
 بر اساس معادالت استاندارد 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
16/6/87    

ریوي –احیاي قلبی      35  
دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

23/11/86  
25/11/86    



 رشت

36     
بیماري هاي مشترك انسان 

 و دام

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
13/8/86    

37     
سمینار پایش و کنترل کیفی 
 فرایند هاي استریلیزاسیون 

دانشگاه علوم 
 –پزشکی گیالن 

 رشت
با همکاري شرکت   30/7/86

  آرمین شگرف

38     
بهداشت در مراکز درمانی 

 پیشگیري از بیماري وبا 

نشگاه علوم دا
 –پزشکی گیالن 

    23/5/86 رشت

39     
آموزش توجیهی بدو 

 خدمت ویژه استان گیالن

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي استان ، 
مدیریت آموزش و 

ژوهشپ  

24-3/9/86    

 ویزیت رایگان      40

بسیج جامعه پزسکی 
 –استان گیالن 

روستاي طراز کوه 
 دشت 

15/11/88    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 :هاي تحقیقاتی مصوب  عناوین طرح 

  
  

 ردیف
نام مؤسسه محل 

 پژوهش

  مدت
 هاي تحقیقاتی ها و پروژه عناوین طرح  

 تا از

1 
جاده  مرکز تحقیقات تروما

 اي 
 کنون  1390

در پیش پیش بیمارستانی   GO MAAPS scoreارزیابی
در بخش تروماي بیمارستان پورسیناي شهر  بینی پیامد بیماران

 ) توسط مرکز تصویب شده است (  1390سال  ،شت ر

3 
مرکز تحقیقات تروما جاده 
 تولید و طراحی و راه اندازي بانک اطالعاتی تروما  کنون  1390 اي 

  
  
  
 
 

 :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی

   

 نوع مقاله عنوان مقاله ردیف
نام و 

مشخصات  
  نشریه

 زبان مقاله
نام ناشر ومحل 

 ارانتش
 )ان(همکار

1 

بررسی تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی ، 
نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در 
بخش اورژانس بیمارستان پورسیناي 

 . 1388شهر رشت ، سال 

 تحقیقی

فصل نامه 
دانشکده 

پرستاري مامایی 
استان گیالن 
دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن 

 64شماره  –

 فارسی

دانشکده 
پرستاري مامایی 

هشتی شهید ب
 رشت 

سید حسین  –محبوبه صفوي 
 یحیوي

 استقرار از بعد و قبل بیماران ترخیص  2

  اورژانس متخصصطب
  تحقیقی

 و پرستاري
 جامع مامایی

 ، 24 سال نگر،
 بهار ، 71 شماره

93  

  فارسی

دانشکده 
پرستاري مامایی 

شهید بهشتی 
  رشت

 چابک، زاده شاھرخ یوسف
 مینا ، امیري محتشم زھرا

 انپیم ، محسنی
 نژاد کاظم احسان ، اسدي

   لیلی
  

 
 
 
 
  

  



 :مقاالت در همایش ها و کنفرانس هاي داخلی وخارجی

  

  له عنوان مقا ردیف
 نوع مقاله

 تاریخ چاپ یا ارائه
عنوان همایش  یا کنفرانس و 

 محل برگزاري
 )ان(همکار

1 

بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از 
الن ، حوادث ترافیک جاده اي در استان گی

  .1388-1390سال 
 تحقیقی 

در دست بررسی 
کد مقاله ( است 

1090( 

دومین سمینار بین المللی 
ترافیکی ، کاهش بار سوانح 

 شیراز  –راه کارهاي پیش رو 

دکتر شاهرخ یوسف زاده 
دکتر زهرا محتشم  –چابک 

 امیري 

2 

بررسی تاثیر استقرار طب اورژانس بر روي 
و ترخیص شده  میزان بیماران تعیین تکلیف

ساعت در بخش اورژانس بیمارستان  6زیر 
 پورسینا 

 تحقیقی

به عنوان پوستر 
  . پذیرفته شد 

 )3-1/9/90 ( 

ششمین کنگره سراسري طب 
 تهران  –اورژانس 

 زهرا حق دوست 

3 

بررسی تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی و 
عملکرد پرستاران شاغل در بخش 

تخب اورژانس مراکز آموزشی درمانی من
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن  

 . 1388در شهر رشت ، سال 

 تحقیقی
به عنوان پوستر 

  . پذیرفته شد 
 )3-1/9/90 (  

ششمین کنگره سراسري طب 
  تهران –اورژانس 

سید حسین  0محبوبه صفوي 
 یحیوي

4 

بررسی میزان آمادگی پرستاران شاغل در 
یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه 

  وم پزشکی گیالن در مواقع بالیا عل

به عنوان سخنرانی  تحقیقی
  پذیرفته شد 

 )7-5/11/1390( 

پنجمین کنگره بین المللی 
بهداشت ، درمام و مدیریت 

 –بحران در حوادث و بالیا 
 تهران 

شادمان رضا ماسوله ، سیده 
فاطمه فاضل پور ، لیال کوچکی 

 نژاد ، دکتر احسان کاظم نژاد 

5  
مرگ و میر در بیماران ترومایی پیش بینی 

با  ISSمقایسه : حوادث ترافیک جاده اي 
NISS 

به عنوان پوستر  تحقیقی
  . پذیرفته شد 

)10-9/12/91 (  

سومین سمینار بین المللی 
کاهش بار سوانح ترافیکی ، 

  شیراز –راه کارهاي پیش رو 

دکتر شاهرخ یوسف زاده 
دکتر زهرا محتشم  –چابک 

ظم نژاد لیلی احسان کا –امیري 
  مینا محسنی –

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 ):دانشگاه خارج و داخل(اجرایی و علمی هاي سمت

   

 محل سمت و نوع فعالیت ردیف
  مدت             

 تا  از  توضیحات شماره و تاریخ ابالغ

 عضو هسته آموزش معاونت درمان  1

دانشگاه علوم 
پزشکی 

 گیالن
  پ/10360/19/145/3 کنون 21/5/91

              
  
  
  
  
 :زیوجوا ها و تقدیرها تشویق
   

 عنوان ردیف
  تاریخ

 دریافت
 نام و سمت مقام اعطا کننده دریافت محل  علت دریافت

 85 پرستار نمونه 1
خدمات صادقانه و بی 

 شائبه به بیماران

بیمارستان خصوصی 
 آریا 

 ) آقاي دکتر کریم زاده ( رئیس بیمارستان 

 86  پرستار نمونه 2
خدمات صادقانه و بی 

 شائبه به بیماران

مرکز آموزشی 
 درمانی پورسینا 

آقاي دکتر یوسف زاده ( رئیس بیمارستان 
 ( 

 89 نمونه اخالق 3

خوش رویی و داشتن 
اخالق نیکو با همکاران و 

 بیماران 

مرکز آموزشی 
 درمانی پورسینا

آقاي دکتر یوسف زاده ( رئیس بیمارستان 
( 

 هبسیجی نمون 4
نقش و همکاري در  87

راستاي توسعه و بالندگی 
 آرمان هاي انقالب و بسیج 

بسیج جامعه پزشکی 
 استان 

( مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی گیالن 
 ) دکتر سید ابراهیم پور عباس 

 پرستار نمونه تریاژ 5
85  ،86  ،87 

 ،90  
صداقت و جدیت در امور 

 محوله 

مرکز آموزشی 
 درمانی پورسینا

آقاي دکتر یوسف زاده ( یس بیمارستان رئ
( 

صداقت و جدیت در امور  92  پژوهشگر نمونه  6
  محوله

مرکز تحقیقات 
  تروما جاده اي

( رئیس مرکز تحقیقات تروما جاده اي 
  )آقاي دکتر یوسف زاده 

دبیر کمیته کام مرکز   7
  تحقیقات تروما جاده اي

زحمات و همکاري  93
صمیمانه به عنوان دبیر 

  ه کامکمیت

مرکز تحقیقات 
  تروما جاده اي

( رئیس مرکز تحقیقات تروما جاده اي 
  )آقاي دکتر یوسف زاده 

  
  
  


