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تحصیلی سوابق  
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زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 

 انگلیسی متوسط متوسط

 

ایفهحر هایمهارت  

فعالیت آغاز تاریخ اىحرفهمهارت عنوان   

  
 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  هامسئولیت عناوین   

12/1391  6/1390  مربی دانشکده پرستاری 

 16/5/1395  مربی دانشکده پیراپزشکی 

     

تحقیقاتی عالیق  

آغازفعالیت تاریخ عالقمندى عنوان   

اتاق عمل، بیماران همودیالیز پرستاری،    

 

شده تدریس هایدوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   

 مفاهیم پرستاری دانشکده پرستاری مامایی بویه 

 پرستاری و بیماری سرطان دانشکده پرستاری مامایی بویه 

 روش کار در اتاق عمل  دانشکده پرستاری مامایی بویه 

 فوریت های پرستاری  دانشگاه آزاد  واحد گرگان

 مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی  دانشکده پیراپزشکی 



 

شده تدریس هایکارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  برگزارکننده سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه عناوین   

12/2/1392  پروسییجر های تزریقات و بخیه   دانشکده پزشکی  

12/1391 زیبیمارستان صیاد شیرا   گارگاه مراقبت های عمومی   

  گارگاه پروسیجرها  دانشکده پیراپزشکی 1394

 

هاکارگاه در مشارکت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  هبرگزارکنند سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه عناوین   
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تحقیقاتی هایطرح  

یلتکم تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاىطرح عناوین مجریان   

ی دانشگاه علوم پزشک گرگان خاتمه یافته 
 گلستان

زهرا رویانی، عین اله 
 مالیی

بررسی خستگی و برخی عوامل موثر 
ماران تحت درمان با برآن در بی

همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز 
 1392گرگان در سال 

ی دانشگاه علوم پزشک گرگان خاتمه یافته 
 گلستان

زهراسبزی زهرارویانی، بررسی استرس شغلی و راهبردهای  
ژه مقابله ای در پرستاران بخش های وی

شگاه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دان
1392لستانعلوم پزشکی گ  

ی دانشگاه علوم پزشک گرگان در حال اجرا 
 گلستان

ریرویانی و سهیال کالنت از  بررسی تجربیات  پرسنل اتاق عمل 
کرامت انسانی و حریم خصوصی در  

 اتاق عمل 

ی دانشگاه علوم پزشک کرمان خاتمه یافته 
 کرمان

)همکار(  ر بررسی خستگی و برخی عوامل موث 
درمان با برآن در بیماران تحت 

الیز همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دی
 کرمان

ی دانشگاه علوم پزشک کرمان خاتمه یافته 
 کرمان

وژی نگرش پرستاران در بخشهای انکول )همکار(
 و آی سی یو به اتانازی

ی دانشگاه علوم پزشک کرمان خاتمه یافته 
 کرمان

آن با  بررسی فراوانی افسردگی و ارتباط )همکار(
 اجتماعی در بیماران تحت درمان حمایت

 با همودیالیز شهر کرمان

ی دانشگاه علوم پزشک گرگان خاتمه یافته 
 گلستان

(همکار)  بررسی هوش هیجانی و احساس ذهنی 
و  بهزیستی در دانشجویان پرستاری
تانمامایی دانشگاه علوم پزشکی گلس  

ی دانشگاه علوم پزشک یزد در حال اجرا   کیفیت زندگی زوج های نابارور یزد )همکار(



 یزد

یدانشگاه علوم پزشک بندر عباس در حال اجرا   
 هرمزگان 

رمان بررسی خستگی در بیماران تحت د )همکار(
 با همودیالیز بندر عباس

ی دانشگاه علوم پزشک گرگان در حال اجرا 
 گلستان

ازی با بررسی ارتباط اعتیاد به فضای مج )همکار(
رستاریشجویان پپیشرفت تحصیلی دان  

 

راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال اجرا محل  (دانشجو) مجرى   عنوان 
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شده ارایه مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

 عوامل استرس زای شغلی و راهبرد مقابلهای  سالمت روان  علی آباد  1393 سخنرانی

و     ICUنگرش پرستاران بخش های   ماما پژوهشپرستار  1395 سخنرانی
 به اتانازیانکولوژی 

بین دانشکده پرستاری اصفهان ) 1393 پوستر
(المللی  

ران بررسی عوامل مرتبط  با خستگی در بیما 
 تحت درمان با همودیالیز کرمان 

بین دانشکده پرستاری اصفهان ) 1393 پوستر
 المللی(

 ر خودکارآمدی وتاثیر برنامه توانمندسازی ب 
یز خودمراقبتی بیماران تحت درمان با همودیال  

 نگرش به اتانازی  اخالق پرستاری  1393 پوستر

ریتی ارتباط توانمندی با برخی رفتار های خودمدی  پرستار ماما پژوهش 1390 پوستر
 در بیماران تحت درمان با همودیالیز 
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2014 International Journal 
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 The relation between emotional intelligence and سوم

subjective well-being in nursing and midwifery 

students of golestan university of medical sciences 

رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان  اول علوم مراقبتی نظامی 1393

  باهمودیالیز

خش بررسی تاثیر آموزش بر میزان اطالعات دارویی پرستاران شاغل در ب دوم  مجله افالک 1389
 اورژانس بیمارستان افضلی پور کرمان



1395;  (:1)5   53-61 شریه آموزش پرستاری ن  ولودوم و مسئ  در  ررسی نگرش دانشجویان پرستاری کرمان نسبت به آموزش مجازیب 
1388سال   

پژوهش در  مجله توسعه 1394
 پرستاری و مامایی

های دموگرافیک دانشجویان  و رابطه آن با برخی از ویژگی هوش هیجانی سوم
 پرستاری و مامایی

 

ارتباط بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز  اول فصلنامه بیمارستان  1394
 کرمان 

گام های توسعه در آموزش  1394
 پزشکی

ارتباط نگرش دانشجویان پرستاری به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک  و مسئوولدوم 
 های یادگیری 

مجله توسعه پژوهش در  1394
 پرستاری

و مامایی دانشگاه علوم  پرستاریدانشجویان  دریستی زساس ذهنی بهاح سوم
 شکی گلستانزپ

مراقبت های پیشگیرانه در  1393
 پرستاری و مامایی

 های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازینگرش پرستاران شاغل در بخش دوم 

مجله توسعه پژوهش در  1393
 پرستاری

رابطه خستگی با اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب در بیماران تحت درمان  دوم ومسوول
  گرگان  با همودیالیز

بررسی خستگی در چهارچوب تئوری عالیم ناخوشی در بیماران تحت درمان  دوم ومسوول مجله مراقبت های نوین بیرجند  1392
 با همودیالیز کرمان 
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