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سوابق تحصیلی :
فارغ التحصیل کاردانی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1362 – 1364 :
فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1364 – 1366 :
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1369 – 1372 :

مسئولیت ها :
ریاست آموزشکده پیراپزشکی از دی ماه  1374تا خرداد 1378
مدیر گروه آموزشی هوشبری از خرداد ماه  1374تا کنون
مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی پیراپزشکی از سال  1381تا 1387
مسئول پژوهشی پیراپزشکی در سال های  1381و 1382
معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از اسفند ماه  1390تا بهمن ماه 1394
استاد مشاور دانشجویان هوشبری از سال  1374تا کنون
استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پیراپزشکی از سال  1391تا کنون

عضویت در شورا ها و کمیته های مختلف :
شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال  1374تا کنون
شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی از سال  1374تا کنون
شورای اداری دانشکده پیراپزشکی از سال  1374تا کنون
عضو  EDOدانشکده پیراپزشکی از سال  1386تا کنون
عضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده پیراپزشکی از سال  1386تا کنون
عضو کمیته ارزیابی علمی آزمونهای دانشگاه از سال  1382تا 1387
عضو شورای تجدید نظر انضباطی دانشگاه از سال  1387تا کنون

عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پیراپزشکی از خرداد ماه 1395
عضو کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی یاسوج از سال  1394تا کنون

طرح های مصوب :
 -1تاثیر کتامین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی بر کاهش اضطراب ناشی از جدایی از والدین ( مجری )
 -2تاثیر  TENSدر کنترل درد پس از عمل جراحی سزارین انتخابی ( مجری )
 -3تاثیر شیاف دیکلوفناك بر لرز پس از بیهوشی عمومی در اعمال جراحی سزارین ( مجری )
 -4بررسی عملکرد پرسنل اتاق عمل در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عملهای بیمارستانهای آموزشی
شهر یاسوج ( مجری )
 -5بررسی میزان اشباع اکسیژن شریانی نوزادان متولد شده با زایمان طبیعی و سزارین با استفاده ازپالس اکسی متری
( نفردوم )
 -6بررسی رابطه مالتونین وبرخی شاخص های التهابی سرم قبل از عمل جراحیPCNLدربیماران مبتال به ســنگ کلیه
( نفردوم )

تالیف وترجمه کتاب :
 -1تالیف کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان هوشبری مرداد 1393

مقاالت  ISIچاپ شده :
1- Management and treatment in acute lymphoblastic leukemia: A review article
)(2014
2- Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing on the phantom limb
)pain of patients with amputations within a 24-month follow-up (2017
)3- Olive Oil as Treatment for Bedsore: a Randomized Clinical Trial (2017

مقاالت فارسی چاپ شده :
 -1بررسی تاثیر کتامین خوراکی به عنوان داروی بیهوشی بر کاهش اضطراب ناشی از جدایی از والدین در کودکان 2-7
ساله بخاطر عمل جراحی انتخابی ( فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك  -سال پنجم -شماره  -3پاییز
 ( ) 1381نفراول )
 -2تاثیر تحریک عصب از طریق پوست در کنترل درد پس از عمل جراحی سزارین( فصلنامه علمی پژوهشی ارمغان
دانش –سال هفتم – شماره  – 28زمستان  ) 1381نفر اول سال 83
 -3تاثیر شیاف دیکلوفناك بر لرز پس از بیهوشی عمومی در اعمال جراحی سزارین انتخابی
( فصلنامه علمی پژوهشی ارمغان دانش یاسوج –سال نهم – شماره –35پاییز )83نفر اول
 -4تاثیر گرمای موضعی در ناحیه تراشه بر شیوع گلودرد و خشونت صدا پس از لوله گذاری تراشه
( فصلنامه علمی پژوهشی ارمغان دانش یاسوج –سال نهم – شماره –36زمستان )83نفر دوم
 -5وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان ترم آخر رشته های اتاق عمل و هوشبری( -فصلنامه آموزش
پزشکی گیالن شماره  -7پاییز و زمستان  ) 83نفر اول
 -6میزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در محیط بالینی در دانشجویان اتاق عمل و هوشبری (فصلنامه آموزش
پزشکی گیالن شماره  -8بهار و تابستان  ) 84نفردوم
 -7بررسی فراوانی حوادث در کودکان مصدوم مراجعه کننده به بخش اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی یاسوج( 87
فصلنامه علمی پژوهشی ارمغان دانش یاسوج –سال هشتم – شماره –29بهار )82نفر چهارم
 -8بررسی دانش و عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستانهای شهر یاسوج در مورد کنترل عفونتهای بیمارستانی (
فصلنامه علمی پژوهشی ارمغان دانش یاسوج –سال هشتم – شماره –31پاییز )82نفر دوم سال84
 -9شیوع سردرد پس از بیهوشی عمومی با گازهای استنشاقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج ( فصلنامه علمی پژوهشی ارمغان دانش یاسوج – دوره  -12شماره–2تابستان )86نفر اول
 -10ضرورت وجودکلینیک ارزیابی بیماران قبل از بیهوشی و جراحی از دیدگاه جراحان ( فصلنامه علمی دانشکده
پرستاری ومامایی یاسوج – دوره  -2شماره –1بهار )86نفر اول
 -11بررسی تاثیر کتامین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی برآمادگی کودکان (مجله آنستزیولوژی ومراقبتهای
ویژه – سال  – 22شماره – 40سال  )81نفر اول

 -12ارزیابی فرم جامع اطالعات بکار گرفته شده در اورژانس  115یاسوج –سال  (84چاپ در مجله دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان  –) 87نفر اول
 -13تاثیر سولفات منیزیم در پیشگیری از آریتمی فیبریالسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق
کرونر (چاپ در مجله علمی پژوهشی ارمغان دانش شماره  -50سال  )87نفر چهارم
 -14ارزیابی آگاهی دانشجویان هوشبری از رشته فعلی خود( فصلنامه دناسال ) 88نفر اول
 -15اثرات آرامبخشی میدازوالم داخل بینی قبل از القای بیهوشی عمومی درکودکان(دوماه نامه علمی پژوهشی علوم
پزشکی اهواز-مهرماه )89نفر اول
 -16عملکرد پرسنل اتاق عمل در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عملهای بیمارستانهای آموزشی شهر
یاسوج(مجله علمی پژوهشی ارمغان دانش دوره16شماره1بهار)1390
 -17مراقبت از بیمار لنفوبالستیک حاد)1393 ، (ISI
 -18پیگیری18ماهه اثربخشی حساسیت ردایی باحرکات چشم وپردازش مجدد بردرد عضوخیالی بیماران قطع عضو ،
مجله آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران  ( 1393 ،نفر سوم )
 -19بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری ومامایی یاسوج بر اساس الگوی یادگیری وارك  ،نفرسوم  ،مجله
ارمغان دانش 1393 ،

کنفرانس ها و سمینارهای داخل و خارج ( مقاله – پوستر ) :
 -1بررسی عوامل موثر در اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر (چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی – آبان  )79نفر
سوم
 -2مقایسه دو روش ضد عفونی کردن جهت کنترل عفونت در اتاق عمل های بیمارستانهای یاسوج پاییز  (79همایش
سراسری مراقبتهای جراحی – اسفند  )79نفر دوم
 -3بررسی تاثیر کتامین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی در کودکان  2-7ساله (همایش جامع پرستاری و
مامایی – اسفند 80کرمانشاه) نفر اول
 -4تاثیر کتامین خوراکی بر کاهش هشیاری و درد ناشی از سوزن وریدی در شروع بیهوشی در کودکان  2-7ساله
(همایش سراسری درد – خرداد 81دانشگاه شاهد) نفر اول –پوستر

 -5بررسی میزان شیوع سردرد بعد از بیحسی نخاعی در بیمارستانهای شیراز (سومین همایش سالیانه درد در ایران –
آردیبهشت  )82نفر دوم –پوستر
 -6کنترل عفونت در بیهوشی اولین همایش بهداشت حرفه ای در اتاق عمل – اردیبهشت  )82دانشگاه علوم پزشکی
ارتش نفر اول
 -7جنگ و سالمت زنان ( سومین کنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش بهمن  )82نفرسوم
 -8تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در کنترل درد پس از سزارین ( سمینار سراسری مفاهیم پرستاری
دانشکده پرستاری گرگان آذر  )82نفر اول
 -9اثرات  TENSبر همودینامیک و میزان مصرف مخدر بعد از جراحی سزارین ( هشتمین کنگره بین المللی زنان و
مامایی – مهر  )82نفر اول
 -10تاثیر شیاف دیکلوفناك بر کاهش لرز پس از بیهوشی عمومی در اعمال جراحی سزارین انتخابی(دومین کنگره بین
المللی بیهوشی ومراقبتهای ویژه تهران – بهمن  )83نفر اول
 -11تاثیر گرمای موضعی بر شیوع گلودرد و خشونت صدا پس از لوله گذاری تراشه (دومین کنگره بین المللی بیهوشی
ومراقبتهای ویژه تهران – بهمن  )83نفر دوم
 -12تاثیر  TENSبر هشیاری و تعامل مادر و نوزاد در ریکاوری (اولین سمینار سراسری بهداشت زنان -دانشگاه علوم
پزشکی سنندج -اردیبهشت  )84نفر اول
 -13تاثیر  TENSبر درد پس از عمل (سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی پاریس  ) 2004پوستر
 -14بیوتروریسم ومراقبتهای بیهوشی(دومین همایش سراسری دفاع در برابر عوامل بیولوژیک دانشگاه امام حسین
(ع)آذر  )83نفر اول
 -15مروری بر سندرم محرومیت ازمواد مخدر در نوزادان ( سومین همایش سراسری اعتیاد بهمن  -83یزد) نفر دوم
 -16خطرات گازهای بیهوشی در اتاق عمل (همایش سراسری اسیب شناسی حرفه ای بیرجند بهمن  ) -83نفراول
 -17التکس آلرژی همایش سراسری اسیب شناسی حرفه ای بیرجند بهمن  ) -83نفراول
 -18تاثیر شیاف دیکلوفناك بر درد پس از بیهوشی عمومی در ریکاوری (اولین همایش بارداری ایمن – دانشگاه شهید
بهشتی ژانویه  )2005نفر اول
 -19وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان هوشبری -هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی تبریز)84
نفر اول

 -20وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان هوشبری( -پنجمین سمینار علمی پژوهشی دانشجویی علوم
پزشکی یاسوج  86خرداد) نفر اول
 -21ارزیابی دیدگاه دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در خصوص موقعیتهای تنش زا در اولین تجربه بالینی – (نهمین
همایش سراسری آموزش پزشکی یزد -زمستان )86نفر اول
 -22طراحی فرم جامع اورژانس  115یاسوج (پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی – آبان  86تهران ) نفر
سوم
 MS -23و بیماری روانی (اولین کنگره سراسری طب روان تنی خرداد  86اصفهان ) نفردوم پوستر
 -24میگرن در کودکی و نوجوانی( -اولین کنگره سراسری طب روان تنی خرداد  86اصفهان ) نفردوم پوستر
 -25پذیرش  8مقاله نفر اول در (چهاردهمین کنگره بین المللی تروما وفوریتهای پزشکی قطر سال )2008
 -26تاثیر کتامین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی
 -27تاثیر شیاف دیکلوفناك بر لرز پس از بیهوشی عمومی
 -28تاثیر  TENSبر درد پس از عمل جراحی سزارین
 -29تاثیر میدازوالم از راه بینی بر آرامش قبل از بیهوشی در کودکان
 -30تاثیر گرمای موضعی بر گلودرد و خشونت صدا بعد از لوله گذاری تراشه
 -31دیدگاه پزشکان درخصوص کلینیک بیهوشی ارزیابی بیماران قبل از جراحی
 -32شیوع سردرد ناشی از بیهوشی عمومی پس از استفاده از گازهای بیهوشی
 -33ارزیابی و طراحی فرم جامع بررسی بیماران در اورژانس  115یاسوج
 -34بررسی عملکرد پرسنل پرستاری با پایه اتاق عمل و هوشبری از دیدگاه مدیران پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج (همایش کشوری ایده های نو در پرستاری ومامایی تابستان  _)87نفراول پوستر
 -35ارزیابی آگاهی دانشجویان هوشبری از رشته فعلی خود (همایش کشوری آموزش پزشکی شیراز )88
 -36استفاده از تجربیات بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل سال آخر در آموزش بالینی دانشجویان جدید الورود
(همایش کشوری آموزش پزشکی شیراز )88
 -37اختصاص یک واحد از کارآموزی در عرصه به کارآموزی در اتفاقات وبانک خون ( همایش کشوری آموزش پزشکی
شیراز )88

 -38برگزاری کارآموزی در عرصه در بیمارستانهاای خارج از مرکز استان (همایش کشوری آموزش پزشکی شیراز )88
 -39بررسی اجرای  2واحد کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل در واحد اورژانس (همایش کشوری آموزش
پزشکی شیراز )88
 -40آرام بخشی میدازوالم داخل بینی بر آرامش قبل از القاء بیهوشی در کودکان (همایش کشوری سالمت محوری در
طب کودکان -یاسوج)88
 -41رابطه حافظه کودکان و تغذیه از دیدگاه طب سنتی ایران (همایش کشوری سالمت محوری در طب کودکان-
یاسوج)88
 -42نظرات بیماران در مورد وضعیت درد پس از عمل جراحی در بیماران سزارینی بیمارستان امام سجاد
یاسوج(نفردوم)
 -43حقوق بیماران مبتالبه ایدز (نفراول از یک نفر) همایش کشوری فرصتها وچالشهای استقرارمنشورحقوق بیمار
 -44منشورحقوق بیماردرداروخانه
 -45منشورحقوق بیماردرایران وچالشهای پیش رو(نفراول از یک نفر)
 -46میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به اتاق عمل بیمارستان امام سجاد(نفردوم از دو نفر)
 -47شیوع وعوامل موثر دربروز اشتباهات دارویی وحقوق بیمار ازنظر گروههای درمانی شاغل دربیمارستانهای شهر
یاسوج(نفرسوم از سه نفر)
 -48تأثیر استفاده ژل لیدوکائین بر درد پس از عمل جراحی هموروئیدکتومی (نفر اول از دو نفر ) همایش کشوری
پیراپزشکی و سالمت اردیبهشت 1391
 -49مقایسه اثرات پتیدین  ،دگزامتازون و دارونما در پیشگیری از لرز پس از جراحی (نفر اول از دو نفر ) همایش
کشوری پیراپزشکی و سالمت اردیبهشت 1391
 -50مقایسه اثر بخشی تیغه های یک بار مصرف الرنگوسکپ با تیغه های فلزی چند بار مصرف (نفر اول از دو نفر )
همایش کشوری پیراپزشکی و سالمت اردیبهشت 1391
 -51آسیب ناشی از ترومای مغز  ،ارزیابی  ،احیا و اقدامات اولیه (نفر دوم از سه نفر ) همایش کشوری پیراپزشکی و
سالمت اردیبهشت 1391
 -52مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده به روش سزارین انتخابی (نفر دوم از
سه نفر ) همایش کشوری پیراپزشکی و سالمت اردیبهشت 1391
 -53ترومای وارده به قفسه سینه و اداره بیهوشی (نفر دوم از سه نفر ) همایش کشوری پیراپزشکی و سالمت
اردیبهشت 1391

 -54بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از بیهوشی و عمل جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر
یاسوج (نفر دوم ازسه نفر ) همایش کشوری پیراپزشکی و سالمت اردیبهشت 1391
 -55عفونت های ناشی از عمل جراحی و راه های پیشگیری از آن (نفر چهارم از چهار نفر ) همایش کشوری پیراپزشکی
و سالمت اردیبهشت 1391
 -56مقایسه آپگار نوزادان متولد شده به روش سزارین با بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی (نفر سوم از سه نفر )
همایش کشوری پیراپزشکی و سالمت اردیبهشت 1391
 -57قرآن و بهداشت روان ( نفر اول ) همایش ملی قرآن پژوهی و طب اسفند  1390دانشگاه علوم پزشکی فسا

