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 مشخصات آکادمیک: -2

 دانشگاه محل تحصیل علمیدرجه  رشته تحصیلی
شهر محل 

 تحصیل
 کشور

تاریخ 
 التحصیلیفارغ

مدیریت خدمات 
 بهداشتی درمانی

 1390 ایران تهران تهرانعلوم پزشکی  کارشناسی

آموزش بهداشت و ارتقاء 
 سالمت

 1395 ایران مشهد مشهدعلوم پزشکی  کارشناسی ارشد

 
 زمان تحصیل نامهیانپا -3

مقطع  نامهیانپاعنوان 
 تحصیلی

 توضیحات استاد راهنما

بررسی نگرش وعملکرد کارکنان بخش 
ــران  ــتان هــاي ته ــوژي بیمارس رادیول

 نسبت به اصول شش سیگما

حسین دکتر  کارشناسی 
 درگاهی

هــاي ایــن مطالعــه در بیمارســتان
سینا تهـران  و  ،امیر اعلم شریعتی

 انجام گرفت
تاثیر آموزش مبتنـی بـر نظریـه خـود     

بر سواد سـالمت ورفتارهـاي    کارآمدي
در بیماران نارسائی قلـب   خود مراقبتی

 شهرستان کاشمر هاي بیمارستان 

کارشناسی 
 ارشد

نوشین دکتر 
 پیمان

هـاي  بیمارسـتان  این مطالعـه در  
 گرفت شهرستان کاشمر انجام 

 
 

 آموزشی هايفعالیتسوابق   -4

 نام درس ردیف
تعداد 
 واحد

 مقطع رشته نیمسال
دانشگاه 

 تدریسمحل 

1 
 



1 
اصول کلیات خدمات بهداشتی 

 درمانی
(دو 2

 گروه)
 97-96 ومد

بهداشت 
 عمومی

 کارشناسی
تربت ع.پ.

 حیدریه

 97-96دوم  2 بهداشت مدارس 2
بهداشت 

 عمومی
 کارشناسی

تربت ع.پ.
 حیدریه

 97-96دوم  1 و بهداشت   اپیدمیولوژي 3
علوم 

 آزمایشگاهی
 کارشناسی

تربت ع.پ.
 حیدریه

4 
نظارت در مراکز  مدیریت و

 بهداشتی و درمانی
 96-97دوم  2

بهداشت 
 عمومی

 کارشناسی
ع.پ.تربت 

 حیدریه
برگزاري کالس هاي کدار براي  5

در  پرسنل بیمارستان نهم دي
و  زمینه عفونت هاي بیمارستانی

دفع مقاومت انتی بیوتیک ها،
 پسماندهاي بیمارستانی و ..

چهار 
 جلسه  

کارشناسان  97-98اول 
پرستاري، 

محیط، 
سان کارشنا

علوم 
آزمایشگاهی 

 و ...

 -کاردانی
 کارشناسی

ع.پ.تربت 
 حیدریه

(بیمارستان 
 نهم دي)

برگزاري کالس هاي آموزش مداوم  6
در زمینه آشنایی   در بیمارستان 

اصول و با عفونت هاي بیمارستانی، 
موازین آموزش بهداشت در زمینه 

، با  عفونت هاي بیمارستانی
همکاري اساتید در حوزه 

 میکروبیولوژي 

کارشناسان  97-98اول  
پرستاري، 

محیط، 
کارشناسان 

علوم 
آزمایشگاهی 

 و ...

 -کاردانی
 کارشناسی

ع.پ.تربت 
 حیدریه

برگزاري کالس هاي آموزشی در  7
 لبیمارستان حضرت ابوالفض

شهرستان کاشمر در زمینه 
حاکمیت بالینی ، تدوین خط مشی  

هاي بیمارستانی، برنامه عملیاتی 
 بخش ها 

 91سال هاي  
 92الی 

 ع. پ مشهد  
بیمارستان 

حضرت 
ابوالفضل 
شهرستان 

 کاشمر
 

 

 

 مقاالت: -5
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دی
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 عنوان مقاله
سال 
چاپ 
 مقاله

انگلیسی / 
 فارسی

 مجله
وضعیت 

 مقاله
نویسنده نفر 

 چندم

1 
وضعیت خود کارآمدي بررسی 

بیماران نارسایی قلب در 
 مارستان شهید مدرسیب

 فارسی 1394

خالصه مقاالت 
دانشجویان همایش 

دانشگاه علوم 
 پزشکی مشهد

 اول چاپ

2 
مراقبتی و خودکارآمدي در بیمارن 

 نارساي قلب
 

چکیده 
 انگلیسی

دانشجویان همایش 
دانشگاه علوم 
 پزشکی مشهد

  

3 
بررسی ارتباط خود مراقبتی و 

 سواد سالمت در بیماران نارسایی
 قلب 

1395  
پزشکی مجله علوم 

 یاسوجیاسوج 
 مسئول چاپ

4 
بررسی وضعیت سواد سالمت 

 فارسی 1394 بیماران فشار خون
مجله سواد سالمت 

 مشهد
 اول چاپ 

بررسی تاثیر آموزش رفتارهاي  5
ان خود مراقبتی بر مدیریت بیمار

 مبتال به نارسایی قلب

مجله عرصه در  فارسی 1396
بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 
 بهشتی

 مسئول چاپ
 

6 Educational program 
based on health literacy 

and self-efficacy strategies 
on self-care behaviors in 

heart failure patients 

1397 English Health 
Education & 

Behavior  

accep
t 

 مسئول
 

بررسی عوامل موثر بر  7
خودکارآمدي و خود مراقبتی 

 بیماران نارسائی  قلب

مجله علوم  فارسی 1397
پزشکی تربت 

 حیدریه

 مسئول چاپ

 

 
 هاي پژوهشیسوابق فعالیت -6

ف
ردی

 

 و در حال تصویب عنوان طرح تحقیقاتی مصوب
مجري یا 

 طرحهمکار 
سال اجراي 

 طرح

 1395 طرحهمکار  برسی عفونت هاي بیمارستانی در بیمارستان شهرستان هاي کاشمر 1

3 
 



2 
نی بر نظریه رفتار برنامه ریزي شده در ترویج تتاثیر برنامه ي آموزشی مب

 ل ترس از زایمان طبیعیامزایمان طبیعی ، ارتباط سازه هاي رفتار با عو
 1397 اولمجري 

3 
شیوع فشار خون در شهرستان هاي کاشمر  سالمت بهورزان و برسی سواد

 وتربت حیدریه
 1396 مجري اول

4 
نقش سفیران سالمت در ارتقاء رفتار هاي خود مراقبتی بیماران پرفشاري 

 خون 
 1397 مجري اول

 1397 مجري اول بررسی امنیت غذایی در زنان باردار روستائی 5

در بررسی باورها، آداب و رسوم در زمینه بارداري، زایمان پس از زایمان  6
  خانوم هاي باردار

 1397 مجري اول

 1397 مجري اول در بیمارستان نهم دي ، پزشکیآموزش بر ثبت خطاهاي دارویی اثربخشی 7

 

 

 فعالیت هاي اداري واجرایی: -7

 

 سال به عنوان کارشناش ناظر 3به مدت کی تهران همکاري با اداره تغذیه دانشگاه علوم پزش -1
 علوم پزشکی تهراندانشگاه تغذیه در 

 هران ا بیمارستان فوق تخصص نیکان در شهرتکاري بمه -2

 سال 2کارشناس مسئول واحد حاکمیت بالینی در بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر به مدت  -3

 سال 2کاشمر به مدت مسئول کمیته هاي بیمارستانی در بیمارستان حضرت ابوالفضل  -4

 سال 2عضو تیم آموزش به بیمار در بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر به مدت  -5

کارشتاس پایش فرایندها و شاخص هاي بیمارستانی و عضو ثابت دفتر بهبود کیفیت در  -6
 سال 2بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر به مدت 

 پزشکی مشهدعضو رابط ارزشیابی بیمارستانی در دانشگاه علوم  -7

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دانشکده بهداشت -8

  Rigesteryهمکاري با دانشکده پرستاري شهرستان کاشمر به عنوان کارشناس ثبت در طرح  -9
 عفونت هاي بیمارستانی در بیمارستان هاي شهرستان 

 برگزاري کالسهاي کدار  براي پرسنل پرستاري در زمینه اصول و موازین بهداشت در کنترل   -10

4 
 



 عفونت هاي بیمارستانی در بخش هاي مراقبت ویژه، همودیالیز و ...

عضو بسته هاي آموزش پاسخگو، اعتبار بخشی بیمارستانی، اخالق حرفه اي در دانشگاه علوم  -11
 پزشکی تربت حیدریه

 

 

 و سمینار هاکنگرهآموزشی و  يهاکارگاه -8

نوع 
 شرکت

 عنوان
محل 

 برگزاري
 سال

 1394 کرمانشاه  بین المللی آموزش بهداشت در استان کرمانشاه همایش  پوستر

 1394 مشهد دانشجویان تحصیالت تکمیلیهمایش کشوري ششمین  سخنرانی
 1394 مشهد دانشجویان تحصیالت تکمیلیهمایش کشوري ششمین  پوستر
 1395 تهران همایش آموزش بهداشت  پوستر
 1395 مشهد اولین همایش سواد سالمت پوستر
 1394 مشهد همایش ملی جایزه تحول و تعالی سازمانی عادي
 1391 کرمانشاه همایش اعتبار بخشی بیمارستان ها عادي

 عادي
دانشجویان تحصیالت مدیریت خدمات بهداشتی هفتمین همایش کشوري 

 درمانی 
 1388 کرمان

 

 

 جستجو در وب و ...حضور در کارگاه هاي مقاله نویسی، علم سنجی، کارگاه 
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