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  :یت استخدامیوضع - 2

 فیرد

 هیپا یمرتبه علم نوع استخدام
ن یخ آخریتار

 ارتقاء
خ یتار

 استخدام
 مالحظات

  12/3/1373 01/01/1388  ارشد فوق لیسانس رسمی 1
  

  
  :یلیسوابق تحص- 3

 

 فیرد

 خ اتمامیتار خ شروعیتار لیمحل تحص یلیرشته تحص یلیعنوان درجه تحص

–دانشگاه علوم پزشکی مازندران   پرستاري فوق دیپلم  1
  1/12/1367  1/07/1365  دانشکده پرستاري بویه گرکان

  27/6/1372  1/07/1370  دانشگاه علوم پزشکی ایران  پرستاري  لیسانس  2

  فوق لیسانس 3
آموزش 

روان(ستاريپر
 )پرستاري

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
 پزشکی

1/07/1384 27/02/1387 

  
  

  ):ها(عنوان رساله
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  :در داخل و خارج کشور یسوابق خدمت آموزش - 3
  

 فیرد

 سینام مؤسسه محل تدر
 یلیمقطع تحص مدت

 س شدهین دروس تدریعناو

   تا  از

 نونتاک 1387 دانشکده پرستاري شرق گیالن 1
فوق -لیسانس پرستاري

دیپلم وکارشناس 
 هوشبري

وواحدهاي icuکارورزي2و1بهداشت روان
 داخلی جراحی

2 
دانشکده پرستاري شهیدبهشتی 

 رشت
 تاکنون 1387

وفوق -لیسانس پرستاري
 دیپلم ولیسانس هوشبري

 وفوق دیپلم فوریتها

Icu وکارورزي او رژانسها وبخشهاي جراحی
  وداخلی اعصاب

 تاکنون  1387 آزاد اسالمی واحد رشتدانشگاه  3
کارشناس پرستاري 

 ومامایی
Icu وکارورزي او رژانسها وبخشهاي جراحی

  وداخلی 
  
  
  :مصوب  یقاتیتحق يها ن طرحیعناو- 5
  

 فیرد

 نام مؤسسه محل پژوهش
 یقاتیتحق يها ها و پروژه ن طرحیعناو مدت

  تا از

نی و ویژگیهاي خشونت علیه پرسنل پرستاري واحد فراو  1390  1388  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1
  اورژانس در بیمارستانهاي آموزشی رشت

 درآسایشگاه  خدمات ارایه شده بررسی رضایتمندي از  1387  1386  دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران پزشکی  2
  معلولین وسالمندان رشت

گیالن msزشی بیماران مبتال به بررسی نیازهاي آمو  تا کنون  1392  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  3
  الگو ي آموزشی مناسب جهت بیماران وارائه
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  :ح و ترجمه کتابین، تصحیف،تدویتأل - 6

 فیرد

 عنوان کتاب

نوع کتاب 
نگارش، (

ترجمه، 
و  يگردآور
 )حیتصح

خ یتار
نگارش 

 ...ای

نام و مشخصات 
 محل انتشار

خ یتار
 انتشار

نام 
 )ان(همکار

1              
  

 
  :یاپ شده در مجالت معتبر داخلمقاالت چ - 7

  

  فیرد
 عنوان مقاله 

نوع 
 مقاله

نام و مشخصات  
 هینشر

زبان 
 مقاله

نام ناشر 
 ومحل انتشار

 همکاران

بررسی رضایتمندي از خدمات ارایه شده   1
  درآسایشگاه  معلولین وسالمندان رشت

توصیف
  ي

مجله دانشگاه علوم 
  فارسی  پزشکی گیالن

دانشگاه 
علوم پزشکی 

  نگیال

 –دکتر صاحب الزمانی 
  محرابیان

2  
فراونی و ویژگیهاي خشونت علیه پرسنل 
پرستاري واحد اورژانس در بیمارستانهاي 

  آموزشی رشت

توصیف
  ي

مجله سالمت مراقبت 
سال چهاردهم 

 1391 – 4شماره 
  68الی  62صفحه 

  فارسی

مجله سالمت 
 –مراقبت 

دانشگاه 
علوم پزشکی 

اردبیل 
  91زمستان 

سید جواد  –دي دکتر دهنا
خانم  –کوچکی نژاد  –حسینی 

باقرنیاي همتی و دکتر کاظم 
  نژاد
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  :مقاالت چاپ شده به زبان خارجی - 8
  

یف
رد

 

 نام ومشخصات نشریه نوع مقاله عنوان مقاله
زبان 
 مقاله

نام ناشر و 
 محل انتشار

 )ان(همکار

1             

2         
  
  :یو خارج یداخل يش ها و کنفرانس هایمقاالت در هما - 9

 نوع مقاله عنوان مقاله فیرد
ا یخ چاپ یتار

 ارائه
 )ان(همکار يا کنفرانس و محل برگزاریش  یعنوان هما

1  
بررسی رضایتمندي از خدمات ارائه شده به 

سالمندان ساکن در آسایشگاه معلولین 
 وسالمندان رشت

 سخنرانی
1387 

ودانشجویی پرستاري ومامایی  علمی ن همایشاولی
 دکتر صاحب الزمانی  نشکده پرستاري رشتدا

2  

مطالعه اثر پرت کردن حواس برمیزان 
دردپانسمان درکودکان مراجعه کننده به درمانگاه 

سرپایی بیمارستان سوانح سوختگی والیت 
1388 

 19/02/1388 پوستر
 21الی  19اولین همایش بین المللی درد تاریخ 

  1390دهکده ساحلی انزلی 
 –دکتر امیر علوي 

 کوچکی نژاد –اصغرزاده 

 1381 پوستر   ICPتاثیر مراقبت هاي پرستاري در افزایش   3
همایش استانی اورژانس ها در پرستاري مامایی 

 بسیج جامع پزشکی گیالن
خانم  –دکتر اشرف 

 نگین باقرنیاي همتی

نقش پرستار در پیشگیري از بیماریها و حوادث   4
 قبل و هنگام وقع زلزله 

 1383 پوستر
همایش استانی نقش پرستار در حوادث غیر 

 مترقبه
خانم نگین باقرنیاي 

 همتی 

 28و  27  پوستر  نقش آموزش در پیشگیري از بیماریها و حوادث   5
خانم نگین باقرنیاي   ارایه مقاله در همایش استانی آموزش مددجو  1380خرداد 

  همتی
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  :یو خارج یداخل یت در مجامع علمیعضو -10

 فیرد

 مجمع نام
موضع 

 تیفعال
 شهر و کشور مبداء تینوع فعال

 مدت

 تا از

         

  
  

  :رها و جوائزیها و تقد قیتشو -11

 فیرد

 عنوان
  خیتار

 دریافت
 نام و سمت مقام اعطا کننده افتیدر محل  افتیعلت در

/06/05  فشار خون را جدي بگیریم  1
م دانشگاه علو  طرح بسیج ملی و ارتقاء سالمت   1392

  پزشکی گیالن
دکتر مرتضی رهبر معاونت 

  درمان دانشگاه

دوره آموزش ضمن خدمت پرستاري در   2
ارتقاء سطح آگاهی و علمی و عملی   1390  بخشهاي مراقبت ویژه 

  پرستاري
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

دکتر مرتضی رهبر معاونت 
  درمان دانشگاه

/01/08  نخبه بسیج علمی جامع پزشکی گیالن  3
بسیج جامع   خدمت در مناطق محروم استان  1389

  پزشکی گیالن
روح اهللا قهرمانی چابک 

  استاندار

  1389  نخبه بسیج علمی جامع پزشکی گیالن  4
 –خدمت در مناطق محروم استان 

حضور فعال در بسیج جامع پزشکی 
  گیالن

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

سرتیپ دوم پاسدار 
هامون محمدي فرمانده 

  سپاه قدس گیالن
            

مقاومت داروهاي ضد میکروبی یک تهدید   5
دانشگاه علوم   حضور فعال در هفته سالمت  1390  جهانی

  پزشکی گیالن
دکتر مرتضی رهبر معاونت 

  درمان دانشگاه

دانشگاه علوم   گاه حضور فعال در برگزاري نمایش  1384  ی نمایشگاه هفته سالمت برپای  6
  پزشکی گیالن

دکتر مهرداد ایزدي معاون 
  درمان دانشگاه
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  تقدیر و تشکر از هفته معلم  1392  روز معلم  7
دانشگاه آزاد 
واحد اسالمی 

  رشت

دکتر بهروز دانشیان رئیس 
دانشگاه آزاد واحد اسالمی 

  رشت

شرکت فعال در برگزاري هفته   1389  شهرنشینی سالمت  8
  سالمت

علوم دانشگاه 
  پزشکی گیالن

دکتر مرتضی رهبر معاونت 
  درمان دانشگاه

طرح تکریم ارباب رجوع و انجام وظابف   9
دانشگاه علوم   طرح تکریم ارباب رجوع  1389  محوله

  پزشکی گیالن
دکتر مرتضی رهبر معاونت 

  درمان دانشگاه

10  
 پرستار نمونه استانی 

دانشگاه علوم     1388
  پزشکی گیالن

یس دکتر بهبودي رئ
دانشگاه علوم پزشکی 

  گیالن
           

  
 
  

  :یلیالت تکمید و تحصیجد يها ا رشتهیا واحد یو گسترش مؤسسه  يا فعال سازیس و یا تاسی يراه انداز -12

 فیرد

 شرح )ان(همکار زمان انجام ا واحدینام موسسه 

          
  
 

  :معتبر یشرکت فعال در انتشار مجالت علم -13

 فیرد

 هینام و نوع نشر
خ شروع یارت

 تیفعال
 تینوع فعال
 سمت  هینشر
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  ):داخل وخارج دانشگاه(ییواجرا یعلم يسمت ها -14

 فیرد

 محل تیسمت و نوع فعال
خ یشماره و تار مدت

 ابالغ
 حاتیتوض

  تا  از
بیمارستان   سوپروایزر در گردش  1

  پورسینا
    1392  کنون  1387

              
  

  ...  :و یانقالب فرهنگ یعال يدانشگاه، وزارتخانه، شورا يها و شوراها تهیشرکت در کم -15

 فیرد

 ا شورایته ینام کم
خ یشماره و تار تیمدت فعال

 ابالغ
 حاتیتوض

  تا  از

کمیته پژوهشی پرستاري تروما   1
    ت ر م/60/1  کنون  1388  مرکز تحقیقات پورسینا

عضو هسته اموزش معاونت   2
  کنون  1391  درمان دانشگاه

21/05/1391  
10360/19/

  پ/145/3
  

  
  :شده یسرپرست يها نامه انیپا -16

 فیرد

داد نامه انیعنوان پا
تع

 

عنوان دوره 
 یلیتحص

نوع 
ان یپا

 نامه
 خیتار

محل 
 انجام

 یاسام
همکاران 

ب یبه ترت
(تیاولو

شامل نام 
 )یمتقاض

سمت در 
ارتباط با 

 ان نامهیپا

اس
شن

کار
 ی

شد
ار

 

کتر
د

 ي
موم

ع
ره  ی

دو صص
تخ

 ی

ترا
دک

) PH
D

(  

حق
ت

 یقی
یغ

وع ره
شر

 

یپا
 ان
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  :ییواجرا ی، پژوهشیآموزش يها شرکت در دوره -17

 فیرد

 نوع دوره

 يخ برگزاریتار يمحل برگزار نام دوره

  حاتیتوض

زش
آمو

  ی
هش

ژو
پ

  ی
جرا

ا
  یی

  

   1375شهریور  30تا  28  گیالن.پ.ع.د  کارگاه روش تحقیق   *    

ماه تئوري و  6به مدت   01/02/1375  گیالن.پ.ع.د   icuدوره      *  
 الینیب

  *     
پیشگیري و کنترل عفونت هاي 

   1387دي ماه  18تا  17  گیالن.پ.ع.د  بیمارستانی 

   1383اسفند 13تا  12  گیالن.پ.ع.د  همایش ضایعات نخاعی     *  

  *     
کنگره  بین المللی مراقبت هاي ویژه 

   1384مهر 8تا  6  تهران.پ.ع.د  پزشکی

  *     
سمینار نوپدیدي و باز پدیدي 

   24/08/1384  گیالن.پ.ع.د  بیماریهاي عفونی

   17/10/1381  گیالن.پ.ع.د   cprکارگاه      *  

  *     
مدیریت بحران در حوادث و بالیا در 

   12/09/1388  گیالن.پ.ع.د  عرصه بهداشت و درمان

  *    
پودمان اموزشی ترانسفوزیون خون و 

مراقبت هاي فرآورده هاي خونی و  
  پرستاري 

   28/04/1390  گیالن.پ.ع.د

   14/09/1390  گیالن.پ.ع.د  اینتوباسیون    *  

  *    
مدیریت بهداشت و درمان در سوانح و 

   19/07/1390  گیالن.پ.ع.د  حوادث غیر مترقبه

   23/08/1390  گیالن.پ.ع.د  سمینار تروما مراقبت هاي پرستاري    *  

  *   
بهداشتی  فنون ارزیابی از موسسات

 درمانی 
   29/08/1390  گیالن.پ.ع.د
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  *   
( سمینار استقرار مراقبت از خون 

 )هموویژالنس
   25/10/1390  گیالن.پ.ع.د

  *   
آشنایی با مبانی و استانداردهاي برنامه 

 بیمارستانهاي دوستدار ایمنی بیمار
   30/02/1391  گیالن.پ.ع.د

  26/01/13  گیالن.پ.ع.د  کنفرانس تروما     *  
87   

   1387 14تا  13  گیالن.پ.ع.د  سمینار با این بیمار چه کنیم     *  
   1389مهر  29تا  27  گیالن.پ.ع.د  کارگاه روش تحقیق   *   
   03/06/1392  گیالن.پ.ع.د ایمنی بیمار    *  
   05/02/1389  گیالن.پ.ع.د  کارگاه گزارش نویسی     *  
   24/02/139  نگیال.پ.ع.د  مهراتهاي رفتاري و ارتباطی     *  
   21/09/1390  گیالن.پ.ع.د  کارگاه مدیریت بحران    *  
   22/07/1392  گیالن.پ.ع.د  مدیریت بحران     *  
   24/06/1392  گیالن.پ.ع.د  ایمنی و سالمت شغلی بهداشت محیط    *  

تشخیص ارزشها و عقاید گیرندگان      *  
   25/02/1392  گیالن.پ.ع.د  خدمت و رعایت حقوق انان

با تاکید بر (اموزش اخالق پزشکی     *  
   05/06/1391  گیالن.پ.ع.د  اخالق و قانون در پرستاري 

آموزش مدیریت بیمارستانی با تاکید بر      *  
   28/02/1390  گیالن.پ.ع.د  امنیت و ارتباط در نظام سالمت

مواد در کنفرانس کشوري الگوي اصالح     *  
   01/11/1388  گیالن.پ.ع.د  عرصه بهداشت و درمان

   1384/ 15/10  گیالن.پ.ع.د  کنفرانس تازه هاي سرطان پستان     *  

آشنایی با روشهاي نوین امحائ     *  
   25/9/1387  گیالن.پ.ع.د  پسماندهاي بیمارستانی

   1388تیر  25تا  24  گیالن.پ.ع.د  آموزش نحوه کار با دستگاه ونتیالتور     *  
 تاریخهاي مختلف    گیالن.پ.ع.د  ICDLمهارتهاي هفت گانه     *  
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و  31/04/1385  گیالن.پ.ع.د  امداد و نجات در زلزله     *  
13/05/1385   

کنفرانس بخش مراقبت هاي ویژه     *  
   04/03/1385  گیالن.پ.ع.د  موانع و چالشهاي فرار 

   24/03/1386  گیالن.پ.ع.د  ICUنیازهاي تغذیه اي در      *  
   05/07/1386  النگی.پ.ع.د  کنفرانس مشکالت ریوي بیماران    *  

کنفرانس بیماریهاي عروق کرونر      *  
   23/12/1386  گیالن.پ.ع.د  مراقبت هاي پرستاري مبوطه

   02/03/1386  گیالن.پ.ع.د  سمینار سل    *  

کنفرانس روانپزشکی کودك و نوجوان      *  
   19/02/1387  گیالن.پ.ع.د  اختالل بیش فعالی و کم توجهی 

   31/05/1387  یالنگ.پ.ع.د  اخالق پزشکی    *  
     گیالن.پ.ع.د       *  

  
  :مورد عالقه یقاتین تحقیعناو -18

 حوادث و تحقیقات جاده اي 
 علل بررسی حوادث شغلی در پرستاران 
  بررسی نیازهاي آموزشی بیماران مبتال بهMS  


