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 اجراییسوابق 
 تا کنون  1399دانشکده علوم پزشکی سیرجان   (   EDCلعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)اطمدیر مرکز م  -

 تا کنون  1399  رجانیس  یدانشکده علوم پزشک  علوم پزشکیدر آموزش    ل و نوآوری تحوطرح  مسئول دبیرخانه   -

تا   1399 یدر آموزش علوم پزشک  ی مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور مربوط به طرح تحول و نوآور -

 کنون

 1399تا    1398مام رضا)ع(  ا  مارستانیدر ب  (EDO) توسعه آموزش  مسئول دفتر   -

 99پرستاری ورودی    یکارشناس  انیاستاد مشاور دانشجو -

 1393-1390  امام رضا)ع(  مارستانیب CCUپرستار بخش   -

 1390- 1388  ی راز  ییماما یدانشکده پرستار  یعلم  یمسئول انجمن ها  -

 

 پژوهشیسوابق 
 چاپ شده در ژورنالهای علمی  مقاالت

 مجله  نام عنوان مقاله 

نویسنده  

نفر  

 م چند

 سال چاپ ایندکس 

Assessing the expectations and 

perceptions of nursing students 

regarding the educational 

services in a school of nursing 

and midwifery based on the 

SERVQUAL and Kano 

models: A case study 

 

 

 

Hospital Topics 

 

 

 

 نفر دوم 

 

 

 

Scopus, 

PubMed 

2021 

(Accepted) 

Psycho-emotional 

consequences of hospitalized 

elder abuse from older patients’ 

perspective 

Electronic Journal of General 

Medicine 
 ,ISI (ESCI) نفر اول 

Scopus, 

Embase, DOAJ 
2020 

Hospitalized elder abuse in 

Iran: a qualitative study 

BMC Geriatrics  اول نفر  ISI, Scopus. 

PubMed 

Central, 

MedLine 

2019 

Prediction of academic burnout 

and academic performance 

based on the need for cognition 

and general self-efficacy: A 

cross-sectional analytical study 

Revista Latinoamericana de 

Hipertension 
 نفر اول 

ISI (ESCI), 

Scopus, 

Embase 

2018 

بر سطح  دنیتمرینات بتأثیر بررسی 

جعه کننده  را م اردارمومی زنان بسالمت ع

بارداری  ه بخش مراقبت های دورانب

 ه اهلل االعظم )عج( بیمارستان بقی

  یده پرستارنشکدا یپژوهش یعلم هینشر

و   یپزشکه علوم دانشگا ییو ماما

 ی تبهش دیشه  یدرمان یخدمات بهداشت

نفر  

 پنجم 

 

1391 
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ی در گ تباط کیفیت خواب با کیفیت زندرا

لیت  برونشیو مصدومین شیمیایی مبتال به 

 ده بدنی دادی به نمایه تو انس

 نیقزو ی علوم پزشکدانشگاه  یمجله علم

 

نفر  

 پنجم 

DOAJ 1391 

واب با کیفیت زندگی در کیفیت خارتباط 

مصدومین شیمیایی مبتال به برونشیولیت  

ستان بقیه عه کننده به بیماراجمر انسدادی

 ران ا...)عج( ته

 

 پایش

 DOAJ 1390 نفرپنجم 

مدل مراقبت  ریبکارگی ربررسی تأثی

ب مصدومین پیگیر بر کیفیت خوا

 شیمیایی مبتال به برونشیولیت انسدادی

 

 

 حیات 

نفر  

 پنجم 

 

Scopus 1389 

 -ارگیری الگوی پرسیدکببررسی تاثیر  

ان مصروع پروسید بر کیفیت زندگی بیمار

(  تان بقیه ا...)عجننده به بیمارس مراجعه ک 

 تهران

اول   نفر ی دانشور پزشک

و 

یسنده  نو 

 ول سئم

 

 1388 

کاربرد گروههای کوچک در آموزش علوم  

 پزشکی

 یآموزش در علوم پزشک یراهبردها

 

 DOAJ 1388 نفر اول 

 -پرسید"ساس مدلوزش بر اتأثیر آم

ر  بر آگاهی، نگرش و رفتار بیما "پروسید

 مصروع

نفر دوم    ی تارعلوم رف

و 

  سندهینو 

 مسئول 

DOAJ 1388 

بر  ت پیگیر تأثیر بکارگیری مدل مراقب

صدومین شیمیایی مبتال به یت زندگی مکیف

 برونشیولیت انسدادی 

 1388  نفرپنجم  کوثر  یمجله پزشک

 تاران لی در پرس شغعوامل تنیدگی زایی 

 
فصلنامه آموزشی دانشکده پرستاری 

 م پزشکی بقیه ا...)عج( دانشگاه علو
 1388تابستان  نفر سوم

 

 

 کودکان و بالیای طبیعی 

 
پرستاری   شکدهزشی دانفصلنامه آمو

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( 
نفر  

 چهارم 

 1387تابستان  
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   ارائه شده در کنفرانسهای علمی مقاالت

 ائهسال ار محل برگزاری  عنوان کنگره  نویسندگان  عنوان مقاله 

 اهمیت نقش نیروهای نظامی در شرایط بحران 

 

 زینب نادری

 مهدی زادهسودابه 

 ریالسا هدیمحمد م

چهارمین کنگره  

سراسری علمی  

 کاربردی طب نظامی 

دانشگاه علوم  

 پزشکی ارتش

1387 

 

ی در حوادث و بالیای  های مسراپیدمی بیماری 

 غیرمترقبه و اصول پیشگیری از آن

 زینب نادری

 دی زادهسودابه مه

 اعظم صادقی حسن آبادی

کنگره  چهارمین 

علمی   سراسری 

 طب نظامی کاربردی 

 

  لومه ع دانشگا

 ارتش کیزشپ 

 

 

1387 

 

 

 زینب نادری مدیریت فاجعه در بالیای طبیعی 

 سودابه مهدی زاده

 مرجان دلخوش 

کنگره  ارمین چه

سراسری علمی  

 کاربردی طب نظامی  

دانشگاه علوم  

 پزشکی ارتش

1387 

ورژانس هسته ای در مصدومین  های ا پروتکل

 حوادث هسته ای 

 خوش رجان دلم

 مالکی اکرم 

 زینب نادری

 حسن آبادی  ی دقصا ظماع 

چهارمین کنگره  

سراسری علمی  

 کاربردی طب نظامی 

دانشگاه علوم  

 پزشکی ارتش

1387 

 (Jump start)سی پروتکل تریاژ کودکانبرر

در حوادث غیر مترقبه و بررسی تفاوت های آن  

 پروتکل تریاژ بالغین   با

 مرجان دلخوش 

 اکرم مالکی 

 یحسن آباد م صادقیاعظ

 یزینب نادر

  رهن کنگرمیچها

راسری علمی  س

 کاربردی طب نظامی 

دانشگاه علوم  

 پزشکی ارتش

1387 

و   بالیا  در  نظامی  نیروهای  حوادث نقش 

 غیرمترقبه 

 

 زینب نادری

 زاده سودابه مهدی

 محمد مهدی ساالری

دومین همایش  

مت و بهداشت سال

 می نظا

دانشگاه علوم  

پزشکی بقیه 

 ا...)عج( 

1386 

مسری    ایه  رییماز بنترل و پیشگیری ااصول ک

 در حوادث و بالیای غیرمترقبه 

 

 زینب نادری

 مرجان دلخوش 

 اعظم صادقی حسن آبادی

 هدی زادهسودابه م

دومین همایش  

سالمت و بهداشت 

 نظامی 

دانشگاه علوم  

پزشکی بقیه 

 ا...)عج( 

1386 

 سودابه مهدی زاده کودکان و بالیای طبیعی  

 فرزانه ذیقیمت 

 انوشه منیره 

 زینب نادری

  مایشن هدومی

سالمت و بهداشت 

 نظامی 

دانشگاه علوم  

پزشکی بقیه 

 ا...)عج( 

1386 

 اعظم صادقی حسن آبادی آن  نقش پرستار در وریسم وبیوتر

 زینب نادری

 مرجان دلخوش 

دومین همایش  

بهداشت سالمت و 

 نظامی 

دانشگاه علوم  

پزشکی بقیه 

 ا...)عج( 

1386 
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 امین اجلی

 

 

   طرحهای تحقیقاتی 

 

 

 هشی طرح پژو عنوان

 

 

 تاریخ ارائه 

 همكار/ همكاران

با  ارتباط سمت در 

فعاليت )مجري و  

 همكار( 

  یحرفه ا تیو هو یسالمت معنو نیارتباط ب یبررس

و اضطراب  یبا استرس، افسردگ یپرستار انیدانشجو

 در آنان

1399 
سودابه  ،نشاط   یبنفشه تهران ،ینادر نبیز

 وژمجدیب میعبدالرح ،ی عباس عباد ، زاده  یمهد
 سرپرست طرح 

روانسنجی  ابزار سنجش  یها  یژگیو نییطراحی و تع

در  یسالمند بستر مارانیسوء رفتار نسبت به ب

 مارستان یب

 14139-08-01-1396شماره: 

1397 

  نبیغالم زاده)سرپرست طرح(، ز  نهیسک

زرشناس، عباس  ، الدن (طرح ی)مجرینادر

 ی عباد

 طرح  یمجر

  یکارشناس انینتظارات دانشجوات و اادراک یبررس

و   یدانشکده پرستار یاز خدمات آموزش یپرستار

مدل سرکوال و   یحضرت فاطمه)س( بر مبنا  یی امام 

 کانو 

 13931-08-01-95شماره: 

1397 

  یمومن نسب)سرپرست طرح و مجر هیمرض

 نبیل(، زمکار اوهنشاط )  یفشه تهراناول(، بن

 لبط  کتای)همکار دوم(، شهرزاد ینادر

 همکار طرح

  تیفیبر ک دیپروس  - دیپرس یالگو یریبکارگ یبررس

  مارستانیمصروع مراجعه کننده به ب مارانیب  یزندگ

 1386اهلل)عج( تهران در سال  هیبق

1386 

 نبی)سرپرست طرح( ، زمتیقیفرزانه ذ

  سعبا  ،یکچوئ  نیحس طرح(، ی)مجرینادر

 ی عباد

 طرح  یمجر

 

 : ................................   تالیفات

 

 آموزشیسوابق 
   :آموزشی ابق تدریس در دانشگاهها و مراکزوس

 
 مقطع تحصیلی  محل تدریس تئوری س وعنوان در

 کرمان مامایی رازیشکده پرستاری و  دان ( 1)جامعه  سالمتپرستاری 

 دانشکده علوم پزشکی  سیرجان

 اریسترکارشناسی پ 

 کارشناسی پرستاری سیرجان دانشکده علوم پزشکی ( 2)جامعه  فرد، خانواده، اری ستپر

 کرمان انشکده پرستاری و مامایی رازید ( 3جامعه ) بهداشتپرستاری 

  رجانیس یدانشکده علوم پزشک

 کارشناسی پرستاری

 یپرستار یکارشناس رجانیس یه علوم پزشکدانشکد ط یو بهداشت مح  یپرستار
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 یرستارپ  یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک یو ارتباط حرفه ا یاخالق پرستار

 یپرستار یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک 3 ساالن/سالمندانی بزرگی جراحپرستاری داخل

 هوشبری یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک 2بیماری های داخلی جراحی 

 یهوشبر یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک روش تحقیق در علوم پزشکی  

 یهوشبر یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل  

 یهوشبر یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک اخالق حرفه ای 

 یپرستار یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک کارگاه اخالق حرفه ای

 یپرستار یکارشناس رجانیس یدانشکده علوم پزشک شغلی  ارگاه آشنایی با مخاطراتک

 

 
یلی مقطع تحص محل تدریس عملیس  وعنوان در  

ارآموزی پرستاری سالمت جامعه فرد خانوده  ک

 طمحی

مراکز سالمت جامعه وابسته به دانشکده  

 رجانیس یعلوم پزشک

 یپرستار   یکارشناس

فرد و   کاراموزی در عرصه پرستاری سالمت جامعه/

 خانواده /محیط

دانشکده   مراکز سالمت جامعه وابسته به

 علوم پزشکی سیرجان 

 یپرستار   یکارشناس

 یپرستار   یکارشناس اندانشکده علوم پزشکی سیرج المندبزرگساالن/ س یدر عرصه پرستار یکارآموز

وابسته به دانشگاه   هجامع متمراکز سال 1کارآموزی سالمت جامعه 

 علوم پزشکی شیراز

 یپرستار یاسکارشن

ه دانشگاه  ته بوابسه مراکز سالمت جامع جامعهسالمت  1ر عرصهکارآموزی د

 رازیش یعلوم پزشک

 یپرستار یکارشناس

وابسته به دانشگاه   مراکز سالمت جامعه سالمت جامعه 2عرصهر د یکارآموز

 رازیش یعلوم پزشک

 یتاررسپ  یکارشناس

 پرستاری  کارشناسی دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان زادان و نوآموزی در عرصه بهداشت مادران کار

 پرستاری  ناسیکارش دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان زادانو نوبهداشت مادران آموزی کار

 رستاریپ  اسیشنرکا کرمان یراز ییماما یدانشکده پرستار  2و  1کودکان عرصه  موزی درآکار
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  و سمینارهای آموزشی: هادر کارگاه سوابق تدریس 

نوع  م دوره نا

 همکاری 

اریخ ت زاری محل برگ طول مدت دوره

 برگزاری 

تازه های راهنمای احیاء قلبی/ریوی منتشر شده  

 2015آمریکا در سال بوسیله انجمن قلب 

آموزش مداوم جامعه   روز 1 خنران س

دانشکده   -پزشکی

رت  امایی حضمپرستاری 

 شیراز فاطمه)س( 

1395 

 1388 تاالر فارابی کرمان روز 1 سخنران  H1N1ر آنفلوآنزای ستاری درمراقبتهای پ 

  سیدالشهداءبیمارستان  روز 1 سخنران  درمانی  در آنتی بیوتیک  ماما  و قش پرستارن

 کرمان

1388 

 

   :ی تخصصیگواهینامه ها
 ی مجاز وهیبه ش   یآموزش ی محتوا دیولت ژهیو  Camtasiaبا نرم افزار   ییآشنا -

 اسکای روم  و وب کنفرانس  ناریوب ی برگزار یپلتفرم بوم با ییآشنا -

 Endnoteبا نرم افزار  ییآشنا -

 SPSS یبا نرم افزار آمار ییآشنا -

   کارگاههای آموزشی:شرکت در 

طول مدت  نام دوره 

 دوره

خ تاری مهامجری برن

 برگزاری 

 1399 تهران یدانشگاه علوم پزشک روز 1 ترکشنیر یالملل نیب ناریوب

 1399 ایالم   یدانشگاه علوم پزشک روز 1 اخالق در پژوهش  ناریوب

زی  ژورنال کالب های مجاجموعه مشرکت در 

 اخالق پزشکی  

 1399 کرمان   یدانشگاه علوم پزشک روز 6

1400 

کارگاه ارشیابی دانشجو در آموزش های غیر  

 حضوری 

 1399 کرمان   یدانشگاه علوم پزشک روز 1

ای نوین شنایی با روش هکارگاه آموزشی آ

 برگزاری آزمون 

 1399 کرمان   یدانشگاه علوم پزشک روز 1

 1399 کرمان   یدانشگاه علوم پزشک روز 1   طرح درس  کارگاه 

، ترفندهای  کارگاه آموزشی مروری بر اسکای روم

   ساده سازی اجرا، رفع اشکاالت کاربران

 1399 کرمان   یشکدانشگاه علوم پز روز 1
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در   Excelو  Wordکارگاه مجازی کاربردهای 

 مدیریت آموزشی  

 1399 کرمان   یدانشگاه علوم پزشک روز 1

 1399 کرمان   یدانشگاه علوم پزشک روز 1 کارگاه آموزشی آنالین استفاده از فضای ابری

 1399 کرمان   یه علوم پزشکگادانش روز 1 کارگاه برنامه ریزی تم طولی اخالق 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 یفکر تیبا مالک یی آشناکارگاه 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 ی علوم پزشک یها ق در پژوهشالاخکارگاه 

 متالس  یامدهایو پ  ها یماریثبت بکارگاه 

 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 ی و و رفتار مدن یقخالجو اکارگاه 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 ی بر تم طول  دیق در آموزش با تاکاخالکارگاه 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 اندنوت ی ده رفرنس نرم افزارکارگاه 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز MCQ 1سئواالت  یبا نحوه طراح یی آشناکارگاه 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 یسینو پروپوزالکارگاه 

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 ایران)نوپا(  یپزشک  پژوهشاطالعات  نینظام نو

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 چاپ مقاله یانتخاب مجله مناسب برا

 1399 رجانیس یلوم پزشکدانشکده ع  روز 1 در پژوهش   اخالق  تازه های

 1399 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 یاخالق در آموزش مجاز

 1398 کرمان   یدانشگاه علوم پزشک روز  1 زشکیپ نشست اخالق 

 1398 رجانیی سدانشکده علوم پزشک روز 1 روش های نوین تدریس 

 1398 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 یابی دروس تئوریشروش های ارز

 1398 رجانیس یدانشکده علوم پزشک روز 1 برنامه ریزی درسی

ی با فعالیت های نوآورانه، دانش  ه آشنایاکارگ

 پژوهانه و جشنواره شهید مطهری 

 1398 دانشکده علوم پزشکی سیرجان روز 1

 1398 تهران یدانشگاه علوم پزشک روز  1 مبتنی بر توانمندیبرنامه آموزش 

 1396   رازیش یدانشگاه علوم پزشک روز 1   یعلم  مجالتکارگاه اعتبارسنجی 

 1394  رازیش یدانشگاه علوم پزشک روز Endnote 1کارگاه 

 1393 شیراز یوم پزشکدانشگاه عل روز 1 سازی در علوم سالمت کارگاه ابزار



9 
 

ی نخاعی و مراقبت نفرانس علمی آسیب هاک

 پرستاری در آن 

 1392 پزشکی کرمان  دانشگاه علوم روز 1

کنفرانس علمی سکته مغزی و اقدامات پرستاری  

 در آن 

 1392 زشکی کرمان علوم پ   هدانشگا روز 1

و  پرستاری و اختالالت آب کنفرانس علمی  

 الکترولیت ها

 1392 م پزشکی کرمان دانشگاه علو روز 1

ما به سر و اقدامات پرستاری  کنفرانس علمی ترو 

 در آن 

 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 1

 تهیه محتوای الکترونیکی 

 

 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 2

 

ت نوآوری،مالکیت فکری و اصول ثبت مدیری

 )پتنت( اختراع

 1389 شگاه علوم پزشکی کرمان دان روز 1

 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 3 ت ات کیفی در علوم سالمه تحقیقدومین کنگر

 روز 2 ئوری( یفی)گراندد تکارگاه تحقیقات ک

 

 1388 ن دانشگاه علوم پزشکی کرما

 

 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 1 ینه ای زاحی سئواالت چند گطر

 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 3 ی آمار کاربرد

می، کاربردی طب  چهارمین کنگره سراسرس عل

 نظامی و حوادث غیرمترقبه

 1387 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  روز 3

  عج( ) نشگاه علومپزشکی بقیه ا...دا روز 2 ن همایش سالمت و بهداشت نظام ومید

1386 

 1384 پزشکی بقیه ا...)عج(  دانشگاه علوم روز 3 نظامی طبی سراسر سومین کنگره

 

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(  اروز  کارگاه اینترنت

1384 

 
 

  :جوایز فتخارات وا
ر سال کرمان دتان  یلی گروه پزشکی در سومین جشنواره ممتازین، مبتکرین، نوآوران اس تحصاول ممتازین  رتبه  کسب    •

1384 . 

رتبه اول علمی  کسب نیز  و 86 - 85و   85-84صیلی تح های  در سال اول گروه در دوره کارشناسی ارشد  رتبه کسب  •

 دانشگاه بقیه ا.. )عج( اریپرستکارشناسی ارشد  دوره

ر سال مسلح د  وهایکتبی المپیاد علمی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیر  ری در آزمونستارتبه دوم رشته پرکسب    •

1385 . 

 شوراها و ها کمیته  در عضویت 
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 کنون  تا  1399    لوم پزشکی سیرجانعضو شورای آموزشی دانشکده ع -

 کنون  تا  1399  رجانیس  یدانشکده علوم پزشکضو شواری پژوهشی ع -

 کنون   تا 1399  د عضو کمیته توانمندسازی اساتی -

 کنون  تا  1399   عضو کمیته برنامه ریزی درسی -

 کنون  تا 1399د یاسات س یتدر تیفی ک ی ابیو ارزش   شیپا تهیکمعضو  -

 کنون  تا  1399   عضو کمیته ارزشیابی فراگیران -

 کنون  تا1400 عضو کمیته پژوهش در آموزش  -

 کنون   تا1399 دانش پژوهی  دانشکده ای   عضو کمیته -

 ن کنو  تا 1399 شجوییدبیر کمیته مشورتی دان  -

 تا کنون  1400  رجانیس   یدانشکده علوم پزشک  یحوزه معاونت آموزش   ضو کارگروه آموزش پاسخگوی جامعه محورع  -

 تا کنون  1399 انشکده علوم پزشکی سیرجانعضو کارگروه شفاف سازی حوزه معاونت آموزشی د  -

 1393تا   1391ر ماه از آذ عضوکمیته آموزش به بیمار در بیمارستان امام رضا)ع( -

 

 
 


