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 35002176 محل کار:تلفن  وقتاشتغال: هیات علمي تمام وضعیت  الههنام:  پورصدرانام خانوادگي: 

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرایش تحصیلی مقطع

 1384 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرستاری کارشناسي

 1389 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اری داخلي و جراحيآموزش پرست کارشناسي ارشد

 

بررسي تأثیر دو روش نیایش بر کیفیت زندگي بیماران مبتال به سرطان بستری در مرکز پزشکي سیدالشهداء دانشگاه علوم  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 1388پزشکي  اصفهان در سال 

 فعالیتهای آموزشی

 سیدروس تدری سال محل تدریس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

-اصفهان )خوراسگان( 

 دانشکده پرستاری و مامائی

تا  1395

 کنون

 واحد در ترم 8در مجموع  دروس تئوری رشته تکنولوژی اتاق عمل

 واحد در ترم 8در مجموع  دروس عملی رشته تکنولوژی اتاق عمل

 واحد در ترم 1در مجموع  دروس عملی رشته پرستاری

وم پزشکی دانشگاه عل

-دانشکده پرستاری-اصفهان

 گروه اتاق عمل

1389-

1392 

تدریس کلیه دروس عملی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

 نیم سال تحصیلی 5واحد در  93/54مجموع 

  پرستاری، واحد بالینی رشته اتاق عمل تحت عنوان کارآموزی عرصه اتاق عمل  32/12تدریس

کارآموزی تکنیک، کارآموزی رفتار و کارآموزی اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی در 

 90-89نیمسال دوم 

  واحد بالینی رشته اتاق عمل تحت عنوان کارآموزی عرصه اعصاب و ارتوپدی،  79/13تدریس

موزی کارآموزی بخش استریل مرکزی، کارآموزی اصول عملکرد فرد اسکراب و سیار، کارآ

 91-90اتاق عمل ناپیوسته در نیمسال اول 

 واحد بالینی رشته اتاق عمل تحت عنوان کارآموزی عرصه اعصاب و ارتوپدی،  32/17تدریس

 91-90کارآموزی تکنیک، کارآموزی رفتار، کارآموزی عرصه ارولوژی در نیمسال دوم 

 اعصاب و ارتوپدی، واحد بالینی رشته اتاق عمل تحت عنوان کارآموزی عرصه  50/11تدریس

کارآموزی اتاق عمل پرستاری، کارآموزی رفتار، کارآموزی عرصه ارولوژی، کاراموزی عرصه 

 92-91فک و صورت، کاراموزی عرصه گوارش در نیمسال اول و دوم 

دانشکده پرستاری و مامائی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان

1387-

1388 

 وس عملی کارشناسی مامائیدر

 پرستاریملی کارشناسی  دروس ع

 آموزش شغلی در واحدهای بیمارستانی 1389 بیمارستان سیدالشهداء

 

 حرفه ای  –سوابق شغلی 

فعالیتعنوان   سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(-هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی تا کنون 1395   

م پزشکی اصفهانطرحی گروه اتاق عمل دانشگاه علو هیات علمی  1389-1392  

1387-1385 پرستار مرکز بهداشت دانشجویان دانشگاه اصفهان  

 

 

 

 



 طرحهای تحقیقاتی

 تاریخ اتمام محل اجرای طرح
 وضعیت طرح

 عنوان طرح
 خاتمه یافته درحال اجرا

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده 

پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 "عنوان  با کارشناسی ارشدپایان نامه رح تحقیقاتی ط بله - 1388

بررسی تأثیر دو روش نیایش بر کیفیت زندگی بیماران 

مبتال به سرطان بستری در مرکز پزشکی سیدالشهداء دانشگاه 

 1388علوم پزشکی  اصفهان در سال 

نظام پرستاری کمیته آموزشی 

 اصفهان

ای پرستاران شاغل در بررسی میزان رعایت اخالق حرفه  بله -- 1389

 1388بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 

حوزه معاونت پژوهشی دانشکده 

پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

منابع  نسبت به  عمل اتاق پرسنل آگاهى میزان بررسى بله - 1394

آن در مرکز پزشکی  کنترل و پیشگیرى و راههای حریق

اصفهان در  پزشکی علوم دانشگاه به آیت اهلل کاشانی وابسته

  1392سال 

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهرکرد

تعیین فراوانی خودکشی و رابطه ی آن با متغیرهای  - بله 1399

دموگرافیک، تکانشگری و تجربه کودک آزاری در بیماران 

مراجعه کننده به بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد در 

 1399سال 
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 ها و دوره های آموزشی شرکت در کارگاه

برگزاری سال نام کارگاه یا دوره آموزشی  محل برگزاری 

آشنائی با "کارگاه آموزشی سازمان نظام پرستاری اصفهان تحت عنوان 

  "اصول آموزش به بیمار
1386 

 دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان

کنفرانس "کنفرانس علمی سازمان نظام پرستاری اصفهان تحت عنوان  

  "انتقال خون
1386 

 دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان

آشنائی با "می سازمان نظام پرستاری اصفهان تحت عنوان کنفرانس عل

 "اخالق حرفه ای در پرستاری
1386 

 دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان 

 Issues in Nursing"شرکت در کنفرانس علمی تحت عنوان 

Practice" 
 دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان 1386

نسمان نانوکریستالی کاربرد پا"شرکت در کارگاه آموزشی تحت عنوان 

 ( در کنترل و درمان سریع زخم های سوختگیActicoutنقره )
1382 

مرکز همایش های دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 کارگاه سه روزه توانمندسازی اساتید دانشگاه آزاد اسالمی
1395 

سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و 

 مامائی

 کارگاه روش تحقیق
1397 

کده پرستاری و سالن کنفرانس دانش

 مامائی

 آنالین 1400 کارگاه روش های ارزشیابی بالینی )آسکی(

 آنالین 1400 شرکت در دوره استاد حرفه ای دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 دوره های آموزشیسایر 

 شرکت در برنامه های آموزش مداوم:
 1390/04/22 لغایت 1390/04/22 تاریخاز  182219053 با کد 1390شرکت درکنفرانس ادواری پرستاری مامایی در سال  .1

 ( ( 22111 با کد سازمان 1390/12/05 لغایت 1390/12/03 از تاریخ 1103942 با کد اخالق پزشکی در نظام سالمت شرکت در برنامه .2

ساعت در  4دت ه به می در طرح کشوری پزشک خانوادشرکت در کارگاه آموزش جامعه نگر با تاکید بر چگونگی آموزش دانشجویان پرستاری و مامائ .3

 1391سال 

(بررسی دانش خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسائی 2( الگوی ارائه خدمات جامعه نگر و 1با عنوان  91ماهه اول سال  5شرکت در نشست های علمی  .4

 قلبی

 20/3/1400-165347برنامه شماره -سوختگی و مراقبت های آن .5

 13/5/1400-167369برنامه شماره -سوختگی و مراقبت های آن .6

 24/7/1400-169928برنامه شماره -سوختگی و مراقبت های آن .7

 22/1/1401-178715برنامه شماره -سوختگی و مراقبت های آن .8

 16/3/1401-180715برنامه شماره -سوختگی و مراقبت های آن .9

 



 مدیریتی:اجرائی و فعالیت های 
 تا کنون 1398مدیرگروه رشته تکنولوژی اتاق عمل از سال  .1

 1398عضو کمیته اجرائی اولین همایش ملی ارتقاء سالمت فرد، خانواده و جامعه در آبان  .2

 1390عضو کمیته اجرائی اولین همایش کشوری رویکردهای نوین آموزش و درمان در اتاق عمل سال  .3

 1396عضویت در کمیته محققین جوان نظام پرستاری اصفهان سال  .4

 1383-1382سال  ، شکده پرستاری و مامائی اصفهانکمیته پژوهش های دانشجوئی دان مسئول .5

و ارائه گزارش عملکرد و فعالیت های  1383همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان در اجرای مراسم هفته پژوهش سال  .6

 آموزشی و پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده

 1382سال ، وزی در عرصه دانشکده پرستاری و مامائی اصفهانهمکاری در برگزاری سمینار دانشجوئی کارآم .7

، همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی همچون فن ترجمه و روش تحقیق در کمیته پژوهش های دانشجوئی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان .8

 1383-1382سال 

 1383دانشجوئی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان، سال  اجرای سمینار یک هفته ای پوسترهای دانشجوئی از سوی کمیته پژوهش های .9

 مقاله در ژورنال: 39ساعت کارشناسی برای   780مجموع 
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research visible in Thomson Reuters ISI Web of Knowledge and indexed 

by PubMed, Index Copernicus, WHO/EMRO, Islamic World Science Citation (ISC), Magiran, and SID 

 مقاله 7: کارشناسی 1390سال 

 مقاله 28: کارشناسی 1391سال 

 مقاله 4: کارشناسی 1392سال 

 مقاله بصورت سخنرانی و پوستر 13ارائه 
A-:کنگره های خارجی 

1. 15
th
 Ottawa Conference, “Assessment of Competence in Medicine and the Healthcare Professions”, Kuala Lumpur 

Convention Centre, Malaysia, 9-13 March 2012  )پوستر( 

B-:کنگره های داخلي 

 )سخنرانی( 1400در سال  "اولین همایش ملی ارتقاء سالمت فرد، خانواده و جامعه"ارائه مقاله در  .1

 )پوستر( 1398در سال  "اده و جامعهاولین همایش ملی ارتقاء سالمت فرد، خانو"ارائه مقاله در  .2

 )پوستر(1391در سال  "هفتمین کنگره سالیانه طب اورژانس"ارائه مقاله در  .3

 )سخنرانی( 1390در سال  "دومین کنگره کشوری اخالق پزشکی در نظام سالمت" ارائه مقاله در .4

 )سخنرانی( 1389در سال  "ر اتاق عملاولین همایش کشوری رویکردهای نوین آموزش، مراقبت و درمان د"ارائه مقاله در  .5

 )سخنرانی( 1388در سال  "دومین کنگره کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین"ارائه مقاله در  .6

 )پوستر( 1385، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال "هفتمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور"ارائه مقاله در  .7

 )پوستر( 1384، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شهر ساری، سال "ششمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور"اله در ارائه مق .8
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