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اطالعات شخصی ) : ) personal details
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تحصیالت ( : ) education and qualification
 کاردانی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – دانشجوی استعداد درخشان ( معدل
)81/13
 کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – دانشجو برتر
علمی(معدل )81/36
 کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران (گرایش جراحی
عمومی ،زنان و اطفال) -دانشجو برتر علمی (معدل 81/67ونمره پایان نامه –)02کسب رتبه
سوم کشوری در آزمون ارشد
 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
Relationship between Job Burnout and Quality of Life of Operation
Room Technologists in Educational Hospitals Affiliated to Iran
University of Medical Sciences in 2016-17
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تجربیات حرفه ای و اجرایی ( : ) work experiences
Clinical Activity
 کاردان اتاق عمل به مدت  8سال در اتاق عمل بیمارستان خصوصی آریا و کلینیک نور
استان کرمانشاه
 کارشناس اتاق عمل بمدت  3سال در اتاق عمل بیمارستان های امام خمینی (ره) و
طالقانی استان کرمانشاه
executive Activity
 کارشناس پرستاری واحد مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مسئول
پایش اتاق عمل و واحد استرلیزاسیون بیمارستان های (تابعه علوم پزشکی ،خصوصی ،تامین
اجتماعی و نظامی ) شهر و استان کرمانشاه بمدت  8سال
 دبیرکل

کمیته های

بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه (کمیته مدیریت

اجرایی،کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی ،کمیته بحران و بالیا ،کمیته اخالق
پزشکی ،کمیته بهبود کیفیت،کمیته طب انتقال خون،کمیته کنترل عفونت،کمیته بهداشت
محیط ،کمیته تغذیه ،کمیته دارو ودرمان و تجهیزات پزشکی،کمیته مدارک پزشکی و
فناوری اطالعات،کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار،کمیته مرگ کودکان  8تا  97ماهه،
کمیته ایمنی مادر ونوزاد ،ترویج زایمان طبیعی ،کمیته تعیین تکلیف بیماران و کمیته تریاژ
بیمارستانی ) بمدت  8سال
 کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه بمدت  8سال
 کارشناس مسئول اعتبار بخشی واحد مدیریت و رهبری بیمارستان امام خمینی (ره)
کرمانشاه بمدت  8سال
 مسئول ایمنی بیمار،کنترل عفونت  ،آموزش بیمار  ،آموزش ضمن خدمت پرسنل و اعتبار
بخشی اتاق عمل بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه بمدت  4سال
 رئیس برنامه ریزی و دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا بیمارستان امام خمینی
(ره) کرمانشاه بمدت  6سال
 مسئول پدافند غیر عامل بیمارستان امام خمینی (ره)کرمانشاه
 عضویت در شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 عضویت در شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
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سوابق علمی و پژوهشی ( Scientific & Research Experiences(:
Book
 تالیف کتاب " آشنایی با بیماریهای داخلی گوارش و غدد مترشحه داخلی براساس
سرفصل های کارشناسی اتاق عمل" نشریه سایه سالمت تهران 8679
Research project
 مجری دو م طرح درحال اجرا " بررسی میزان عود و عوارض پس از عمل بین روش های
جراحی باز و الپاراسکوپی ترمیم فتق شکمی(")ventral hernia
 مجری دو م طرح درحال اجرا" بررسی اثر سرعت دمش گاز  co2بر عوارض پس از
اعمال جراحی الپاراسکوپی"
 مجری دو م طرح درحال اجرا" بررسی تأثیر استفاده از اندوبگ بر عوارض ناشی از عمل
جراحی کولهسیستکتومی به روش الپاراسکوپی"
 مشاور طرح پایان نامه در حال اجرا " بررسی ویژگیهای موارد مبتال به مسمومیت با قارچ
سمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه در بهار "8676
Paper abstracts
 پوستر خالصه مقاله " Relationship between Job Burnout and Quality
 "of Life of Operation Room Technologistsاولین همایش پژوهشی سالیانه
دانشجویی اتاق عمل کشور

سوابق تدریس(Teaching Experience ) :
 کارآموزی مراقبت از بیمار در اتاق بهبودی  -دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
ایران
 کارآموزی عرصه  -دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 کارآموزی تکنیک کار در اتاق عمل  -دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Workshop
 سخنران سمینار تخصصی "اصول ضدعفونی و استرلیزاسیون" در مرکز بهداشت استان
کرمانشاه
 سخنران کارگاه آموزشی " آناتومی و بیماری های زنان " در گروه اتاق عمل دانشکده
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 سخنران کارگاه آموزشی" مدیریت بحران عمومی " و " مدیریت ریسک  " FMEAدر
بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه
 سخنران کارگاه آموزشی "مدیریت کیفیت فراگیر  "TQMدر دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

توانمندی ها و مهارت ها )Other skills( :
 گذراندن دوره های پایه و پیشرفته مربوط به جراحی های کم تهاجمی

minimal

invasive surgery course
 آشنایی با زبان انگلیسی در حد Pre-intermediate
 داشتن مدرک ICDL

گواهی شرکت در دور های تخصصی و عمومی ) Certifications) :
 دوره آموزش جراحی الپاراسکوپی پایه و پیشرفته پرستاران و تکنسین های اتاق عمل
8676
 اولین همایش پژهشی سالیانه اتاق عمل کشور 8676
 کنگره بین المللی تکنیک ها و جراحی های کمتر تهاجمی 8679
 کنگره بین المللی جراحی کم تهاجمی زنان 8679
 کنگره مراقبت های پرستاری در اورژانس ها و بیماری های شایع کودکان 8676
 سمینار تخصصی کنترل عفونت در اتاق عمل 8674
 سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیینه ارتقای اعضا هیئت علمی دانشگاه های
علوم پزشکی 8671
 کارگاه خالقیت  ،نوآوری و ایده پردازی در پژوهش8674
 کارگاه اخالق و رفتار حرفه ای در آموزش 8671
 کارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتی 8671 PubMed
 کارگاه جستجو شواهد پزشکی از پایگاه های اطالعاتی  clinical Keyو up to Date
8671
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تقدیر نامه و افتخارات ) Award & Achievement) :
 مدیر کل محترم دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری کشور در سال
(8676خدمت پرستاری به مصدومین زلزله زده استان کرمانشاه)
 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ( 8676پرستار نمونه )
 معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال های ( 8673 ،8673
برنامه ریزی و خدمت به مصدومین زلزله زده ) ( 8676پیشبرد اهداف ایمنی بیمار
)(8676تالش جهت استقرار استانداردهای مدیریت بحران )
 مشاور محترم ریاست دانشگاه در امور بانوان و خانواده در سال ( 8676تالش جهت ارتقا
سطح اطالعات و دانش فردی بانوان و کارکنان دانشگاه )
 ریاست محترم فرمانداری استان کرمانشاه در سال ( 8676برنامه ریزی جهت مدیریت
بحران وبالیا)
 ریاست

محترم

بیمارستان

امام

خمینی

(ره)

کرمانشاه

در

سال

های

( ، 8670،8676،8674،8679،8673ارائه خدمت به بیماران و تالش در جهت ارتقا کیفیت
بیمارستان )(8676حضور در فعالیت های فرهنگی) ( 8676تالش در جهت پیشبرد
اقدامات هتلینگ بیمارستان )
 معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال (8611دانشجو استعداد
درخشان )

عالیق پژوهشی) Research Interest) :
 جراحی های کم تهاجمی (الپاراسکوپی)
 آموزش دانشجویان و تکنولوژیست های اتاق عمل
 مراقبت پرستاری قبل ،حین و پس از عمل
 فرصت ها و چالش های موجود در اتاق عمل
 نوآوری در حیطه اتاق عمل
 مطالعات بین رشته ای

