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تحصيلي سوابق  

كل ميانگين التحصيلى فارغ تاريخ  تحصيل محل شهركشور و   تحصيل محل دانشگاه    دوره 

17.26 

18.07 

1392 

1394 

 بابل

 مشهد

 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 كارشناسي

 كارشناسي ارشد

 

 

زبان با آشنايي  

مكالمه مهارت ميزان ترجمه مهارت ميزان   زبان 

 انگليسي خوب متوسط

 

 تاليف و ترجمه 

ماه و ثبت آن در مركز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد دانشكده پرستاري  36تا  6تحريك تكاملي كودك  راهنماي بالينيتدوين و ترجمه . 1

  1394مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 

  )نشر مرنديز ، مشهد مقدس(تأليف كتاب انگيزش در مديريت با نگاهي ويژه به پرستاري . 2

 

 

 

 

شغلي سوابق  

خاتمه تاريخ شروع تاريخ  خدمت محل سازمان  اه مسئوليت عناوين   

فعاليت در كميته آموزش به بيمار . 1 دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1393خرداد   1394ارديبهشت 

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه   1394خرداد 5  1394خرداد  7لغايت 

 علوم پزشكي مشهد

 فعاليت در  كميته اجرايي در اولين. 2

همايش آموزش مبتني بر شواهد در  دومين 

همايش كشوري توسعه مشاركت دانشجو در 

  هاي آموزشي جشنواره فيلم: نظام آموزشي

1393مهر ماه   1394مهر ماه  دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه  

 علوم پزشكي مشهد

  فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي. 3

1394مهر ماه  تا كنون پزشكي گلستاندانشگاه علوم    

 

مربي گروه هوشبري دانشكده پيراپزشكي. 4  



هاي اجرايي فعاليت  

فعاليت آغاز تاريخ   

93اسفند  

 

دريافت تقديرنامه از مديريت پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد در زمينه اجراي برنامه آموزش خود . 1

 مراقبتي به بيمار و خانواده 

 

 

1395ارديبهشت   

 

 

اي با استفاده از فيلم و  فرايتد نهادينه سازي اخالق حرفه"فرايند برتر درون دانشگاهي  با عنوان همكاري در . 2

در حيطه محصوالت آموزشي در نهمين  "تحليل سناريوهاي مكتوب در دانشجويان كارشناسي رشته هوشبري

  جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري

 

 

 

1395ارديبشهت   

ارائه فرايند آموزشي ارتقاي دانش و مهارت باليني "نشگاهي شهيد مطهري در همكاري در نهمين جشنواره دا. 3

دانشجويان كارشناسي هوشبري با برگزاري مستمر امتحان پايان كارآموزي براي دانشجويان از كتاب مرجع ميلر 

"تا كنون 1389و تدوين نكات كليدي برگرفته از آن از سال   

 

 

 

     

تحقيقاتي عاليق  

فعاليت آغاز تاريخ عالقمندى عنوان   

اخالق، آموزش، دارويي  ،پرستاري ، مينه بيهوشيز در   

 

شده تدريس هاي دوره  

تدريس تاريخ و مكان دروس عناوين   

1394-95دانشكده پيراپزشكي نيمسال اول  

 

1كارآموزي هوشبري   

 

1394-95دانشكده پيراپزشكي نيمسال دوم  

 

 كارآموزي پرستاري

1394-95پيراپزشكي نيمسال دومدانشكده   

 

4كارآموزي هوشبري   

 

 

 



ها كارگاه در مشاركت  

برگزارى تاريخ برگزارى محل  كننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها كارگاه عناوين   

94مهر دانشكده پرستاري مامايي  

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

كميته تحقيقات دانشكده 

پرستاري مامايي دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد

جستجوي منابع اطالعاتي با تأكيد بر جستجوي .1

  الگوريتمي دوره مقدماتي

93آذر  دانشكده پرستاري مامايي  

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

كميته تحقيقات دانشكده 

پرستاري مامايي دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد

  SPSSآموزش نرم افزار . 2

  

و  93بهمن، اسفند 

94فروردين  

پرستاري مامايي دانشكده 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مركز مبتني بر شواهد دانشكده 

 پرستاري مامايي

  در پژوهش SPSSكاربرد نرم افزار . 3

94فررودين  دانشكده پرستاري مامايي  

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مركز مبتني بر شواهد دانشكده 

 پرستاري مامايي

  روش تحقيق دلفي. 4

94ارديبهشت  دانشكده پرستاري مامايي  

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مركز مبتني بر شواهد دانشكده 

 پرستاري مامايي

   مقدمه اي بر تئوري پردازي. 5

94دي    Mixed Method) تركيبي ( مطالعات تلفيقي . 6 معاونت تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

95خرداد  تحقيقاتمعاونت  دانشگاه علوم پزشكي گلستان  هاي زيست  شركت در دوره آموزشي اخالق در پژوهش.7 

  پزشكي

95ارديبهشت  شركت در دوره آموزشي با عنوان كارگاه آموزشي پزشكي . 8 معاونت تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

  EMBمبتني بر شواهد

95خرداد    دوره آموزشي تحليل استنادي در علم سنجي. 9 معاونت تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

95خرداد  مركز مطالعات و آموزش و  دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 توسعه آموزش پزشكي

تدوين طرح درس (دوره آموزشي برنامه ريزي درسي . 10

ايجاد يك طرح درس الكترونيكي با طرح ) ترمي و روزانه

  تحول نوآوري در آموزش علوم پزشكي

95مرداد  مركز مطالعات و آموزش و  دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 توسعه آموزش پزشكي

برنامه آموزشي كوتاه مدت آموزش علوم پزشكي با . 11

  عنوان كارگاه آموزشي سخنراني تعاملي

95تير  مركز مطالعات و آموزش و  دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 توسعه آموزش پزشكي

كارگاه آموزشي نحوه طراحي، شركت در دوره آموزشي . 12

اي  هاي چهار گزينه تحليل و ارزيابي كيفي و كمي آزمون

)MCQ  و نحوه طراحي سئواالتTrue -false و 

  استدالل باليني

95خرداد و تير   شركت در كارگاه دانش افزايي استادان با موضوع . 13 نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

  ساعت 12 به مدت 1معرفت شناسي سطح 

95خرداد و تير  شركت در كارگاه دانش افزايي استادان با موضوع . 14 نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

اقتصاد (  4انديشه سياسي و مباني انقالب اسالمي سطح 

  ساعت 14به مدت ) مقاومتي 

95خرداد  اخالق و تعهد حرفه اي در دانشگاه كارگاه دانش افزايي . 15 نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

  علوم پزشكي گلستان

  

 

 



تحقيقاتي هاي طرح  

تكميل تاريخ طرح وضعيت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاى طرح عناوين مجريان   

  

 در دست داوري

  

  

  گرگان

 

 

 

 معاونت تحقيقات فناوري

دانشگاه علوم پزشكي 

 گلستان

 

و  سولماز هالكو

 همكاران

 

تأثير برنامه آموزش مدون  .1

بيهوشي بر دانش هاي پس از  مراقبت

پرستاران بخش جراحي در مركز 

  آموزشي درماني صياد شيرازي

 در دست داوري 

 

 

  

  گرگان

 

 معاونت تحقيقات فناوري

دانشگاه علوم پزشكي 

 گلستان

 

فوزيه بخشا، سولماز 

 هالكو

 

 

بررسي دانش و ترس بيماران و .2

ها از   همراهان از بيهوشي و آگاهي آن

اي پرسنل بيهوشي در  نقش حرفه

بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه 

- 96در سال علوم پزشكي گلستان 

1395  

 گرگان در دست داوري 

 

 

 معاونت تحقيقات فناوري

دانشگاه علوم پزشكي 

 گلستان

سولماز هالكو، فوزيه 

 بخشا

 

طراحي و روانسنجي ابزار سنجش .3

اي  براي  پرستار  هاي حرفه صالحيت

  بيهوشي

   

 در دست داوري

  

 گرگان

مركز مطالعات و  توسعه 

دانشگاه  آموزش پزشكي

 علوم پزشكي گلستان

 

و  سولماز هالكو

 همكاران

اي  هاي حرفه بررسي صالحيت. 4

پرستاران بيهوشي در راستاي 

آموزش (پاسخگويي به نياز به جامعه 

  يك مطالعه دلفي) : پاسخگو

   

 در دست داوري

    

 گرگان

 

 

مطالعات و  توسعه مركز 

 آموزش پزشكي

 

و  سولماز هالكو

 همكاران

تأثير آموزش به دو روش يادگيري . 5

بر  و  سخنراني cbl)(مبتني بر زمينه 

نگرش دانشجويان هوشبري در مورد 

اي در بيهوشي و تفكر  رفتار حرفه

  ها انتقادي آن

   

 در دست داوري

 گرگان

  

 

دانشگاه  معاونت تحقيقات

 علوم پزشكي گلستان

 

 

 همكار طرح

 

 

 

بررسي و مقايسه اثر ترانس امين  .6

وريدي به تنهايي و ترانس آمين 

وريدي همراه با انفوزيون 

بر خون ريزي و عوارض  C نويتامي

پس از عمل در بيماران تحت جراحي 

روز پس از  28قلب باز طي مدت 

  عمل

معاونت تحقيقات دانشگاه  مشهد در دست داوري 

 علوم پزشكي مشهد

سولماز هالكو و 

 همكاران

تاثير مشاركت دانشجويان   .7

پرستاري در مانيتورينگ بهداشت 

دست، بر دانش، نگرش و عملكرد 

  بهداشت دست دانشجويان پرستاري



   

 خاتمه يافته

  

  مشهد

  

 

  

  

 

 

معاونت تحقيقات دانشگاه 

 علوم پزشكي مشهد

 

سولماز هالكو و 

 همكاران

بررسي رابطه  بين صالحيت  .8

رهبري مديران پرستاري با صالحيت 

كار در بيمارستان  باليني پرستاران تازه

هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 

 93- 94 مشهد در سال

  

 

 در دست داوري

  

  گرگان

  

دانشگاه   معاونت تحقيقات

 علوم پزشكي گلستان

 

 همكار طرح

  

بررسي آگاهي و عملكرد زنان . 9

باروري مراجعه كننده به مراكز سنين 

بهداشت شهرستان گنبد كاووس، 

درباره ي معاينات دوره اي پستان در 

1395سال   

   

  در دست داوري

معاونت تحقيقات دانشگاه  گرگان

 علوم پزشكي مشهد

بررسي آگاهي و عملكرد زنان .10 همكار طرح

سنين باروري مراجعه كننده به مراكز 

بهداشت گرگان ، درباره ي معاينات 

1395دوره اي پستان در سال   

 

شده ارايه مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  كنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

  

1394 

  

  مجله مديريت پرستاري

  

  

و سولماز هالكو  

همكاران   

بررسي رابطه  بين صالحيت چاپ مقاله .  1

تكنيكي باليني و سازماندهي مديران 

پرستاري با صالحيت باليني پرستاران تازه 

كار در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه 

يك : 93 -94علوم پزشكي مشهد در سال

  نگر مطالعه آينده

دومين كنگره اخالق پرستاري دانشگاه  1393 پوستر

  علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

  الق در پرستاري از بيماران سرطانياخ. 2 سولماز هالكو

دومين كنگره اخالق پرستاري دانشگاه  1393 پوستر

  علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

عوامل مؤثر بر عملكرد اخالقي پرستاران . 3 سولماز هالكو

  در مراقبت از بيماران در حال مرگ

دومين كنگره اخالق پرستاري دانشگاه  1393 پوستر

  علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

  چالش هاي اخالقي در مديريت پرستاري. 4 سولماز هالكو

1393ّ  پوستر دومين كنگره اخالق پرستاري دانشگاه  

  علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

سولماز هالكو و 

 همكاران

  ريسك فاكتورهاي بارداري در نوجوان. 5

كنگره كشوري آموزش و مشاوره در سالمت  آبان پوستر

 باروري دانشگاه علوم پزشكي مشهد
و  سولماز هالكو

 همكاران

  باروري نوجوانآموزش بهداشت  6



كنگره كشوري آموزش و مشاوره در  1393 پوستر

سالمت باروري دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

و  سولماز هالكو

 همكاران

بهداشت باروري نوجوانان بزرگسال و .  7

  زنان جوان مبتال به سرطان

كنگره كشوري آموزش و مشاوره در  1394 پوستر

سالمت باروري دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

استراتژي ها و برنامه هاي آموزشي . 8 سولماز هالكو

  ساختار يافته بهداشت دست براي پرستاران

اولين كنگره  بين المللي استراتژي هاي  1394 پوستر

پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با 

مراقبت با بيمار دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

روش هاي نوين آموزشي كنترل و . 9 سولماز هالكو

پيشگيري عفونت هاي بيمارستاني براي 

  دانشجويان پرستاري

اولين كنگره  بين المللي استراتژي هاي  1394 پوستر

پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با 

مراقبت با بيمار دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

نقش پرستار در بهداشت دست متمركز . 10 سولماز هالكو

  بر بيمار

بين المللي استراتژي هاي اولين كنگره    1394 پوستر

پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با 

مراقبت با بيمار دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

و  سولماز هالكو

 همكاران

ارائه مقاله با عنوان تعيين ميزان فرهنگ . 11

سازماني، اجرا و عقايد پرستاران پيرامون 

  عملكرد مبتني بر شواهد

مبتني بر شواهد اولين همايش آموزش   1394 پوستر

و دومين همايش كشوري توسعه 

: مشاركت دانشجو در نظام آموزشي

هاي آموزشي دانشگاه  جشنواره فيلم

  علوم پزشكي مشهد

و  سولماز هالكو

 همكاران

چالش مربيان   عملكرد مبتني بر شواهد.  12

  و مديران پرستاري

اولين همايش آموزش مبتني بر شواهد   1394 پوستر

ش كشوري توسعه و دومين هماي

: مشاركت دانشجو در نظام آموزشي

هاي آموزشي دانشگاه  جشنواره فيلم

  علوم پزشكي مشهد

و  سولماز هالكو

 همكاران

عنوان عملكرد مبتني بر شواهد تصميم . 13

  شنقش آموز گيري باليني پرستار

 

 پوستر

 

 

  

1394  

  

  

اولين همايش آموزش مبتني بر شواهد 

و دومين همايش كشوري توسعه 

: مشاركت دانشجو در نظام آموزشي

هاي آموزشي دانشگاه  جشنواره فيلم

  علوم پزشكي مشهد

 

و  سولماز هالكو

 همكاران

بررسي موانع عملكرد مبتني بر شواهد از . 14

  ديدگاه پرستاران



اولين همايش آموزش مبتني بر شواهد  1394 پوستر

و دومين همايش كشوري توسعه 

: مشاركت دانشجو در نظام آموزشي

هاي آموزشي دانشگاه  جشنواره فيلم

  علوم پزشكي مشهد

سولماز هالكو و 

 همكاران

مبتني بر شواهد از  بررسي موانع عملكرد. 15

  ديدگاه پرستاران

چهارمين همايش كشوري پژوهش در  1394 پوستر

هاي با محوريت مراقبت توسعه سالمت

دانشگاه علوم پزشكي  نوين در سالمت

  بيرجند

سولماز هالكو و 

 همكاران

مراقبت روانشناختي در نوجوانان مبتال . 17

  به ديابت نوع يك

چهارمين همايش كشوري پژوهش در  1394 پوستر

هاي با محوريت مراقبت توسعه سالمت

دانشگاه علوم پزشكي  نوين در سالمت

  بيرجند

پرستاري  مراقبت  تسكيني خانواده در. 18 سولماز هالكو

  بيماران محتضر

چهاردهمين كنگره مديكال انكولوژي و  1394 سخنراني

هماتولوژي و كنفرانس ساالنه پرستاري  

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

و  سولماز هالكو

 همكاران

ارائه مقاله با عنوان چالش، مسسئوليت و . 18

  پاسخ اخالقي از بيماران مبتال به سرطان

مديكال انكولوژي و چهاردهمين كنگره  1394 پوستر

هماتولوژي و كنفرانس ساالنه پرستاري  

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

و  سولماز هالكو

 همكاران

ارائه مقاله با عنوان پيشگيري از سرطان . 19

 معده

 


