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 بخش در ونتیالتور دستگاه از بیمار جداسازی نتایج بینیپیش در 1 -آپاچی با سوفا نمره ایمقایسه بررسی
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 :هاکنگره و همایشمقاالت 

  مقاله با عنوان ارسال"( نقش پرستار در پیشگیری از پنومونی وابسته به دستگاه ونتیالتورVAP در )

  5/11/1343تاریخ های بیمارستانی، زاهدان، همایش کشوری عفونت در "بخش مراقبت ویژه

  در سومین همایش " بر سالمت جسمی و روانیهای معنوی درمانتأثیر "مقاله با عنوان ارائه

، دانشگاه علوم 1343آبان ماه  35لغایت  11تاریخ  ،پیشگیری و درمان با طب مکمل کشوری

 پزشکی اصفهان

  های پرستاری و مامایی در در همایش دانشجویی مراقبت" اعتیاد با نورجیزک"ارائه مقاله با عنوان

تاریخ ، های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان(همایش سراسری تازه )شست و چهارمین عرصه

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان0/15/1311

 های علمی یک روزه با عنوان اختالل آب و الکترولیت، مهارت در مراقبت و شرکت در کنفرانس

قرار، سنجش و ، مهارت کار با بیماران بیویژه هایدرمان زخم فشاری، تغذیه و دارو درمانی در بخش

 ABGتفسیر 

 

 The article of “Comparison ICU scoring systems in predicting weaning outcomes of 

ventilator in intensive care unit”, 3rd International congress of critical care, 20-22 

january, 2016, shahid beheshti university 

 The article of  “Effects of yoga on anxiety and depression”, the 1st international 

nursing & midwifery conference on health and wellbeing, 6-9 May, 2014, Isfahan 

university of medical science 

 The article of  “Effect of exercise on cardiac rehabilitation”, the 1st international 

congress of cardiac rehabilitation, 21-23 October, 2014, Isfahan university of medical 

science 

 Merits of more distal accesses in the hand for coronary angiography and intervention 

(snuffbox/deep palmar branch of radial artery), international cardiovascular research 

journal, 19-31 April, 2017, shiraz university of medical science (Archive of SID) 

(lecture) 



 Merits of more distal accesses in the hand for coronary angiography and intervention 

(superficial palmar branch of ulnar artery), international cardiovascular research 

journal, 19-31 April, 2017, shiraz university of medical science (Archive of SID) 

(lecture) 

 

 تقدیر نامه ها

 براساس  ،طالئی، رئیس بیمارستان امینسید مجتبی از جانب جناب آقای دکتر  دریافت تقدیر نامه

 11/0/1340شیفت بیمارستانی در تاریخ رضایت از عملکرد در 

 از جانب جناب آقای دکتر سید مجتبی طالئی، رئیس بیمارستان امین، در تاریخ  دریافت تقدیر نامه

11/11/1343 

 براساس سرکار خانم همیال بهمن نژاد، مدیر پرستاری بیمارستان امین،  از جانب دریافت تقدیر نامه

 11/15/1340در تاریخ  (H1N1مراقبت از بیماران ایزوله تنفسی )

 آموزشی هاي کارگاه

 در پرستاری هایمراقبت آموزشی هایکارگاه در شرکت CCU، 1/15/1341  1/15/1341الی، 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 نتایج تحلیل آموزشی درکارگاه شرکت ABG علوم دانشگاه ،13/11/1341 ،خونی آزمایشات و 

 اصفهان پزشکی

 دانشگاه ،15/11/1341 ،بیماران صحیح انتقال و جایی به جا در مهارت آموزشی کارگاه در شرکت 

 اصفهان پزشکی علوم

 کارگاه Endnote ،1340، خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه( 

 خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه، 1345 ،ارتباطی مهارتهای کارگاه( 



 ساختاردار عینی طراحی آزمون بالینی کارگاه (OSCE)، 13/0/1340، واحد اسالمی آزاد دانشگاه 

 )خوراسگان( اصفهان

 کارگاه طراحی سواالت چند گزینه( ایMCQ) ،آزاد دانشگاه، 15/0/1340 و ارزشیابی آموزشی آن 

 )خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی

 خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،1343 فروردین ،نویسی مقالهآموزشی  کارگاه( 

 خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه، 1343، فروردین کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی( 

 خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه، 14/0/1343 ،پژوهشی فرایند کارگاه( 

 تدریس سوابق

 آزمایش موضوع پیرامون شهر فوالد بهشتی شهید بیمارستان پرستاری کادر پرسنل آموزش و تدریس 

 )خوراسگان( اسالمی آزاد دانشگاه محترم اساتید معرفی با شریانی، خون گاز

 اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری دانشکده با آموزشی همکاری سابقه ماه 5 حدود 

 هیئت عضو عنوان به پذیریش آن متعاقب و ICU بخش در التدریس حق صورت به( خوراسگان)

 1345 سال در خوراسگان آزاد دانشگاه در بالینی علمی

  سال هیئت علمی پرستاری تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 0سایقه 

 مستندات

 .باشد می موجود پیوست به


