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درباره من

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

رتبه تک رقمی در کنکور کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبتهای ویژه

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی ۱۳۹۴

پایان نامه تحت عنوان "بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی  بر درک از خطر و ابعاد سالمت در بیماران عروق کرونر قلب"  زیر نظر اساتید راهنما: دکتر
معصومه ذاکری مقدم، دکتر مریم اسماعیلی

دارای ۳ مقاله پژوهشی اصیل نمایه شده در ISI, PubMed, Scopus و.. در مجالت Holistic Nursing Practic , مجله ایرانی تحقیقات پرستاری و مامایی
(IJNMR)، نشریه پرستاری قلب و عروق

سابقه کار در بخش های ICU و اورژانس به مدت ۶ سال

همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و آزاد اسالمی کاشان در زمینه تدریس و مربی آموزشی 

همکاری با کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه تدریس دوره های آموزشی "اکسیژن تراپی" ، "
آشنایی با مرگ مغزی و اهدای عضو" ، " مراقبت در بیماران دچار تروما به سر و اندام ها"

 پژوهشگر برتر جشنواره پایان نامه های برتر، جایزه ویژه خیام

فعالیت در زمینه آموزش ضمن خدمت کارکنان، مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان

 

 

سوابق تحصیلی
مهر ۱۳۸۶ - مرداد ۱۳۹۰پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی کاش

مقطع : کارشناسی    

مهر ۱۳۹۴ - اردیبهشت ۱۳۹۷کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع : کارشناسی ارشد    
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کار با کامپیوتراکسل

مهارت های ICDLشبکه های اجتماعی

Microsoft Wordفن بیان

مهارت های ارتباطیتولید محتوا

Microsoft Officeروابط عمومی

پروژه ها
IJNMR تاریخ: ۱۴۰۰پذیرش چاپ مقاله مجله انگلیسی

نویسنده اول

The Effect of an Empowerment Program on Life Orientation and Optimism in Patients with Coronary Artery Disease

pdf.مقاله چاپ شده خانم قاسم زاده

تاریخ: ۱۴۰۰چاپ مقاله نشریه قلب و عروق

نویسنده اول

تاثیر برنامه توانمندسازی بر رضایت از زندگی در افراد مبتال به بیماری عروق کرونر

IJCN-v10n1p80-fa (1).pdf

Holistic Nursing Practice تاریخ: ۱۳۹۹چاپ مقاله

نویسنده اول

The Effect of an Empowerment Program on the Perceived Risk and Physical Health of Patients With Coronary Artery Disease

kuchi2020(3).pdf

بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر درک از خطر و ابعاد
سالمت در بیماران عروق کرونر قلب

تاریخ: ۱۳۹۷

دانشجوی کارشناسی ارشد
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افتخارات و جوایز
تاریخ: ۱۳۹۷جایزه جشنواره پایان نامه های برتر خیام

jpg.164515_20210214

تاریخ: ۱۳۹۷امتیاز فعالیت آموزشی و پژوهشی
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تاریخ: ۱۳۹۹تشگر و تقدیر کمیته ارزیابی عملکرد کارکنا
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