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ابق تحصیلس

کارشناس ارشد

پرستاری  (گرایش/تخصص: مراقبت های ویژه)
دانشگاه علم پزشک آزاد واحد یزد       آزاد   

ایران، یزد، یزد

1398 - 1400   |   معدل: 18.13

کارشناس

تکنلژی جراح(اتاق عمل)
   اصفهان       دولت م پزشکدانشگاه عل

ایران، اصفهان، اصفهان

1389 - 1393   |   معدل: 16.66

ابق شغلس

آمزش

هیئت علم  (از فروردین 1401 تا اکنن)
دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خراسگان)       دانشگاه   

mailto:samanehyazdani1371@gmail.com
mailto:samanehyazdani1371@gmail.com


ایران، اصفهان، اصفهان

سطح ارشدیت: تازه کار   |   نحه همکاری: تمام وقت

وظایف / دستاوردها:

آمزش و ارتقا مهارتهای بالین دانشجیان در اتاق عمل و تکنیک های جراح و اصل مراقبت از

بیمار در اتاق عمل

پزشک، پرستاری و دارویی

کارشناس اتاق عمل  (از اسفند 1400 تا اردیبهشت 1401)
بیمارستان آیت هللا کاشان       بیمارستان   

ایران، اصفهان، اصفهان

سطح ارشدیت: متسط   |   نحه همکاری: تمام وقت

وظایف / دستاوردها:

کارشناس اتاق عمل. دستیار جراح و مراقبت از بیمار در اتاق عمل

پزشک، پرستاری و دارویی

کارشناس اتاق عمل  (از خرداد 1400 تا بهمن 1400)
بیمارستان عسکریه       بیمارستان   

ایران، اصفهان، اصفهان

سطح ارشدیت: متسط   |   نحه همکاری: تمام وقت

وظایف / دستاوردها:

دستیار جراح و مراقبت از بیمار در اتاق عمل

پزشک، پرستاری و دارویی

کارشناس اتاق عمل  (از دی 1395 تا آبان 1398)
بیمارستان فیض       بیمارستان   

ایران، اصفهان، اصفهان

سطح ارشدیت: متسط   |   نحه همکاری: تمام وقت

وظایف / دستاوردها:

کارشناس اتاق عمل. دستیار جراح و مراقبت از بیمار در اتاق عمل

پزشک، پرستاری و دارویی

کارشناس اتاق عمل  (از مهر 1394 تا دی 1395)
بیمارستان دکتر مسیح دانشری       بیمارستان   

ایران، تهران، تهران

سطح ارشدیت: متسط   |   نحه همکاری: تمام وقت



وظایف / دستاوردها:

کارشناس اتاق عمل. دستیار جراح و مراقبت از بیمار در اتاق عمل

آمزش

مربی  (از مهر 1398 تا تیر 1399)
مربی بالین       دانشگاه   

ایران، اصفهان، اصفهان

ه همکاری: ساعتسط   |   نحسطح ارشدیت: مت

وظایف / دستاوردها:

مربی بالین دانشجیان پرستاری و مامایی در اتاق عمل

دورهها و گاهینامهها

سایر

طب سزن مقدمات  (آمزشگاه تهران)

سایر

دوره ICU جنرال  (مرکز آمزش پرستاران حرفه ای ایران)

سایر

طب سزن زیبایی  (آمزشگاه تهران)

تحقیقات و مقاالت

Investigating the relationship between perceived social  
support and sexual satisfaction in patients with MS

نع اثر: مقاله

The relation between perceived social support with
depression, anxiety and stress (DAS) in patients with Multiple

sclerosis
نع اثر: مقاله



اصل مراقبت های پزشک و پرستاری در شک و واحدهای اورژانس
ع اثر: کتاب   |   ناشر: نشر جهاد دانشگاهن

نقش حمایت اجتماع درک شده بر ارتباط بین افسردگ، اضطراب و
استرس با رضایت جنس در بیماران مبتال به ام اس مراجعه کننده به مرکز

ام اس اصفهان
نع اثر: پایان نامه


