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 سوابق تحصیلی:

  55.11معدل  _دانشگاه علوم پزشکی جهرم  _کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل 

  دانشجوی ممتاز )یک درصد برتر  _درخشان  دانشگاه علوم پزشکی جهرم عضو استعداد

 ورودی کارشناسی(

  55.11معدل _دانشگاه علوم پزشکی همدان  _کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل 

 

 سوابق بالینی :

  سال خدمت بالینی در اتاق عمل بیمارستان فیروزاباد فارس 4سابقه 

  5911پرسنل نمونه بیمارستان فیروزاباد در سال 

 



 :آموزشیسوابق 

 سابقه تدریس دروس تئوری در دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 سابقه تدریس دروس تئوری در دانشگاه علوم پزشکی استهبان 

 سابقه تدریس دروس تئوری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر 

  اسالمی واحد فیروزآبادماه مربی بالینی دانشگاه آزاد  5سابقه 

 

 

 سوابق تدریس:

 

 تدریس تئوری درس تکنولوژی جراحی زنان 

  تکنولوژی جراحی یورولوژیدرس تدریس تئوری 

 تدریس تئوری درس تکنولوژی جراحی اطفال 

 پالستیک و ترمیمیتدریس تئوری درس تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی ، 

 تدریس تئوری درس تکنولوژی جراحی چشم 

  تئوری درس تکنولوژی جراحی قلب عروق و توراکستدریس 

  تدریس تئوری درس تکنولوژی جراحیENT 

 تدریس تئوری درس تکنولوژی جراحی فک و صورت 

  تکنولوژی مغز و اعصابتدریس تئوری درس 

 تدریس تئوری درس تکنولوژی جراحی گوارش و غدد 

 تدریس تئوری درس تکنولوژی جراحی اورژانس 

 ول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکرابتدریس تئوری درس اص 

 آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل درس  تدریس تئوری 

 تدریس تئوری درس مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل 



  تصاویر رادیولوژی تدریس تئوری درس آشنایی با 

  5تکنیک تدریس عملی کاراموزی 

  2تدریس عملی کاراموزی تکنیک 

 

 کارگاه ها :

  کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با تفسیر تصاویر رادیولوژی در دانشگاه علوم برگزاری

 5911کرمان پزشکی

 5911برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی یزد 

  5411برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 

 

 

 سوابق پژوهشی :

  اخذ پذیرش چاپ مقاله با عنوانEffects of inhalation aromatherapy with 

Rosa damascena (Damask rose) on the state anxiety and sleep 

quality of operating room personnel during the COVID-19 

pandemic: A randomized controlled trial (ISI, Scopus, Pubmed) 
  اخذ پذیرش مقاله با عنوان to related factors demographic of Study

Iran southern in disease 19-COVID 
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 کتاب:

 ) هندبوک تکنیک جراحی) ترجمهISBN: 978-622-7430-15-8 

 )گام های سریع برای پرستار اتاق عمل ) ترجمهISBN: 978-622-214-087-8 

 

 

 مهارت ها :

  نرم افزارSpss 

 Designing RCT 

 تجزیه و تحلیل داده های آماری 

  ، آشنایی با کارکرد تجهیزات بیمارستانی ) الکتروسرجریC Arm  ، الپاروسکوپی ،

 هارمونیک ، تورنیکت و ....(

 عمومی ،  مسلط به فیلدهای مختلف جراحی ) زنان، اورولوژی ، الپاروسکوپی ، جراحی

 ، ارتوپدی ، مغز و اعصاب و ....(ENTچشم ، 

 

 سایر :

 برگزیده مرحله اول کشوری سیزدهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی کشور 

 

 


