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  سوابق تحصیلی : 

  الف) تحصیالت عالیه

کشور محل   دانشگاه محل تحصیل  درجه علمی  رشته تحصیلی
  تحصیل

سال ورود به 
  دانشگاه

سال فراغت از 
  تحصیل

  1391  1387  ایران  شاهد تهران  کارشناسی  پرستاري
کارشناسی   پرستاري مراقبت هاي ویژه

  ارشد
قلب و مرکز آموزشی وپژوهشی 
  عروق شهید رجایی تهران

  1394  1391  ایران

  

  ب) پایان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصیل

  نام استاد راهنما  مقطع تحصیلی  عنوان پایان نامه
بررسی اثر طب فشاري بر کیفیت خواب 

 Post CABGبیماران 
  دکتر علیرضا یعقوبی  کارشناسی ارشد

  فوق تخصص جراحی قلب
  

  موقعیت هاي شغلی

  شغل الف)

  محل کار  نوع استخدام  تاریخ استخدام  شغل
 بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)  قراردادي   1392 -1393  پرستار

  (اورژانس)
عرب  - بیمارستان آموزشی کامکار  طرح نیروي انسانی  1393 -1395  پرستار

  )ICUنیا قم (
 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی  حق التدریس  1394  مربی کارآموزي 

  قم
  دانشگاه علوم پزشکی قم  حق التدریس  1394  مربی کارورزي 

  دانشگاه علوم پزشکی قم  تعهد خدمت (فوق لیسانس)  1395  هیئت علمی (مربی)
  

  ب) سابقه ارائه خدمات آموزشی

  سال تحصیلی  تعداد واحد  عنوان درس  نوع درس  مقطع تحصیلی  موسسه محل تدریس
دانشگاه علوم پزشکی آزاد 

  قم اسالمی
کارآموزي داخلی   عملی  کارشناسی پرستاري

  3جراحی
  95-94نیمسال اول  3



دانشگاه علوم پزشکی 
  قم(دانشکده پرستاري و مامایی)

  نیمسال دوم   3/5  کارآموزي در عرصه ویژه  عملی  کارشناسی پرستاري
95 -94  

دانشگاه علوم پزشکی 
  قم(دانشکده پرستاري و مامایی)

 پرستاري کارآموزي  عملی  کارشناسی پرستاري
  1سالمندان و بزرگساالن 

  نیمسال اول   5/7
96 -95  

دانشگاه علوم پزشکی 
  قم(دانشکده پرستاري و مامایی)

کاراموزي در عرصه   عملی  کارشناسی پرستاري
  4داخلی و جراحی

  نیمسال اول   9
96 -95  

  

  ج) سوابق اجرایی

  تاریخ  مکان فعالیت  سمت
هاي شایع کارگاه بررسی و مراقبت بیماري   سخنران 

توسط سفیران سالمت بسیج دانشگاه علوم 
  پزشکی قم

  1391مرداد 

  

  تشویق ها و احراز مقام ها:

  تاریخ دریافت  مقام اهدا کننده  محل دریافت  علت دریافت  عنوان

  رئیس دانشکده پرستاري  دانشگاه شاهد تهران  همکار فرهنگی نمونه  لوح تقدیر
  1389 -  1390  دکتر محمدرضاجاللی

تدریس دانشجویان   تقدیرلوح 
  پرستاري

دانشگاه علوم پزشکی آزاد 
  اسالمی

رئیس دانشگاه آزاد 
  اسالمی قم

  دکترمحمدساالر کسرایی
1394  

همکاري در ارتقا سنجه   لوح تقدیر
  هاي اعتباربخشی

بیمارستان آموزشی درمانی 
  کامکار عرب نیا قم

  مدیر مرکز
  1393  علیرضا کریمی

  

  برنامه هاي بازآموزيشرکت در کارگاه ها و 

  تاریخ  محل برگزاري  طول مدت دوره  نام کارگاه
مانور تریاژ،درمان و انتقال 

  دانشگاه علوم پزشکی قم  یک روزه  مصدومین
  1392  ستاد بحران استان

  1391  دانشگاه علوم پزشکی تهران  دو روزه  کارگاه روش تحقیق
دومین کنگره ي بین المللی 

  انجمن قلب پرستاري ایران  روزهچهار   مشترك قلب و عروق
  1392  سالن اجالس سران تهران

کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقا 
  دانشگاه علوم پزشکی قم  یک روزه  مرتبه اعضاي هیات علمی

  1395  مرکز مطالعه و توسعه آموزش 

  دانشگاه علوم پزشکی قم  یک روزه   کارگاه اخالق حرفه اي
  1395  دانشکده پرستاري و مامایی

مرکز آموزش علمی کاربردي   دو روزه  سمینار تخصصی ماساژکالسیک
  1393  توانبخشی اریکه پرسپولیس

  

  مقاالت در دست چاپ

Effect of acupressure on sleep quality after coronary artery bypass graft surgery 
Fish oil supplementation for primary prevention of atrial fibrillation after coronary artery 
bypass graft surgery 



  


