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 سوابق آموزشی:

 تا کنون 1392مدرس در دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال 

 1400الی  1395انشگاه علوم پزشکی تهران از سال دانشجویان بین الملل د  ICU OHدوره مدرس 

  93در سال  علوم پزشکی ساوه  کسب عنوان استاد برتر دانشکده

   )تدریس واحدهای نظری و عملی دانشگاهی(سابقه فعالیتهای آموزشی 

 دانشگاه مقطع نظری / عملی تعداد واحد نام درس شماره

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کارشناسی پرستاری عملی 0.5نظری/ 1.5 2 فوریت پرستاری 1

 دانشکده علوم پزشکی ساوه اریکارشناسی پرست نظری 3 2کودکان  2

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 93کارشناسی پرستاری نظری 2.25 3جراحی  -داخلی 3

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کارشناسی هوشبری عملی 0.5نظری/ 1.5 2 فوریت های پزشکی 4

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کاردانی فوریت پزشکی نظری 1 2فوریت های داخلی  5

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 93 پزشکیکاردانی فوریت  نظری 1 بان تخصصی ز 6

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کاردانی سالمت دهان و دندان عملی 0.5نظری/  0.5 1 کمک های اولیه 7

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کارشناسی پرستاری نظری 2 )اعصاب.پوست(4پرستاری داخلی و جراحی  8

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کاردانی فوریت پزشکی نظری 1  زبان تخصصی 9

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 93کاردانی فوریت پزشکی  عملی 0.5نظری/ 1.5 2 ترومای یک 10

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کارشناسی پرستاری عملی 6.15 91کارآموزی فوریت پرستاری  11

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 93کاردانی فوریت پزشکی  عملی 0.5نظری/  0.5 1 احیا قلبی و ریوی پایه  12

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 91کارشناسی پرستاری نظری 2 4پرستاری داخلی و جراحی  13

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 93کارشناسی پرستاری  عملی 4.5 کارآموزی بزرگساالن و سالمندان  14
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 دانشکده علوم پزشکی ساوه 93کارشناسی پرستاری نظری 2 نشانه شناسی و معاینات بالینی 15

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کاردانی فوریت پزشکی عملی 0.5نظری/ 1.5 2 ترومای یک 16

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کاردانی فوریت پزشکی  عملی 0.5نظری/  0.5 1 احیا قلبی و ریوی پایه  17

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کاردانی فوریت پزشکی نظری 2 نشانه شناسی و معاینات بالینی 18

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کاردانی فوریت پزشکی عملی 1 کارآموزی نشانه شناسی 19

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 91کارشناس پرستاری  عملی 4.5 کارآموزی فوریت 20

21 CPR 3 ساوهدانشکده علوم پزشکی  91کارشناس پرستاری  نظری 

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 91کارشناس پرستاری  نظری 1.35 (ccuپرستاری ویژه ) 22

 دانشکده علوم پزشکی ساوه 92کارشناسی اتاق عمل  نظری 3 روش احیا قلبی و ریوی  23

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کاردانی فوریت پژشکی عملی 3 اصول و فنون مهارت ها )عملی( 24

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کارشناسی ناپیوسته مامایی عملی 1.5 اخلی و جراحی در ماماییکارآموزی د 25

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کارشناسی پرستاری عملی 1.5 1کارآموزی داخلی و جراحی  26

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کارشناسی هوشبری عملی 6 کارآموزی پرستاری 27

 دانشکده علوم پزشکی ساوه کارشناسی پرستاری عملی 1.5 تاری کارآموزی اصول و فنون پرس 28

  

 سوابق کار بالینی:

 92-90 طی سالبیمارستان عرفان تهران پرستار بخش انکولوژی 

  91کسب عنوان بهترین پرستار بخش انکولوژی در سال 

 1400 الی 1395بیمارستان مدائن طی سال  ICU GENERALپرستار 
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