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گزیده ای از فعالیتهای علمی وپژوهشی و اجرایی و آموزشی اینجانب به شرح زیر می باشد:
5سال سابقه تدریس در دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه) س (از سال  69تا  74که در سمت مربی بصورتطرحی دوسال( با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز) و بقیه بصورت حق التدریس.
***....عضویت در انجمن زنان هیات علمی پژوهشگرمنطقه یک به ریاست خانم دکتر غیاثی و بعد از آ ن به ریاست خانمدکتر نیما بهادردرمنطقه یک )...نماینده گروه پرستاری دانشگاه آزاد داراب(.
** عضو انجمن اساتید فرهیخته دانشگاه آزاداسالمی حدودا از سال  82تاکنون.سابقه  5سال مدیریت گروه پرستاری در دانشگاه آزاد آباده از سال  75تا . 79و عضو هیات علمی آن دانشگاه. سابقه یکسال همکاری آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال  80-81درتدریس دروس تخصصی پرستاری. سابقه تدریس بصورت حق التدریس در دروس تئوری تخصصی گروه پرستاری به مدت دوسال  76-78در دانشگاه آزاد اقلید.نماینده پایگاه بسیج عصمت خواهران آباده با حکم دو ساله در دانشگاه آزاد اسالمی آباده)76-78(.-

سابقه  5سال مدیریت گروه پرستاری در دانشگاه آزاد آباده از سال  75تا . 79و عضو هیات علمی آن دانشگاه.

مدیریت گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی داراب ازسال)  92اردیبهشت ( تا مهر.95 نماینده معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی داراب از سال  92تاکنون. نماینده دانشگاه آزاد اسالمی داراب جهت گروه المپیاد دانشجویی در رشته پرستاری از سال  93تاکنون.*****فعالیتهای پژوهشی:
 مدرس کارگاههای آموزشی برای پرسنل بیمارستان شهید چمران شیراز در بهمن ماه . 69-

ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دومین سمینار سراسری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه) س(دانشگاه

-

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس  9 11خرداد ماه . 1374
تحت عنوان :بررسی میزان تاثیر وضعیت های مختلف بازو بر اندازه گیری فشارخون دردانشجویان داوطلب دانشگاه علوم
پزشکی شیراز  . 1373همچنین عضویت درگروه هیات داوری مقاالت این کنگره.
****استاد راهنما در طرحهای پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد داراب به شرح زیر:

الف  -بررسی مقایسه ای تاثیر آگاهی و نگرش در باره بیماری ایدز در عملکرداحتیاطی آرایشگران زن و مرد
شهرستان داراب سال ) 87 .ارایه مقاله در همایش ملی دانشجویی بوشهر(
ب -بررسی وضعیت سالمت روانی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای داراب ) ارایه مقاله در
همایش ملی دانشجویی بوشهر.)1387
ج -ارائه  9پوستر در دومین همایش هفته پژوهش دانشگاه آزاد داراب در سال . 87
***طرح پژوهشی مصوب تحت عنوان" بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
داراب.87
*****ارایه مقاله در سمینارهای پرستاری ارائه شده در دانشگاه آزاد داراب تحت عنوان:
 -2تاثیر موبایل و ماهواره در ارتباطات اجتماعی در سال87
 -1راههای صحیح برقراری ارتباط و
 - 3پرستاری و نقشهای آن در جامعه) ) 88
*****ارائه مقاله در همایش آشنایی با مضرات مواد مخدر جدید و کسب رتبه برتر در بخش اساتید به همراه در
یافت لوح تندیس .سال ( 89دانشگاه آزاد اسالمی داراب با همکاری بسیج شهرستان و ناجا).
تحت عنوان" :بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به سیگار وسیگار کشیدن".
****-مسئول برگزاری سمینار داخلی در دانشگاه آزاد داراب تحت "عنوان ایدز از پیشگیری تا درمان"در بهار) 93
( و استادراهنمای دو مقاله دانشجویی ارائه شده در سمینار مذکورو ارائه مقاله ای نیز توسط خودم.
*** ارائه مقاله در سمینار داخلی بیماریهای عفونی دردانشگاه آزاد داراب سال  94تحت عنوان " آشنایی بابیماری کروناو
پیشگیری و درمان"
شرکت در دوره های کارگاههای آموزشی ضمن خدمت در دانشگاه داراب و شیراز( از سال  84تا کنون):که تعدادی از آنهاعبارتند از:
 Micro Office Wordسال ----88پاورپوینت سال  -----86اینترنت سال --------84فتو شاپ در پژوهشسرای رازی
سال----1390مقاله نویسی به زبان انگلیسی سال -----85روش تحقیق-----87دانش پژوهی سال -----89و.............
*****شرکت درتالیف کتاب بررسی وضعیت سالمت و نشانه شناسی ) جهت استفاده دانشجویان پرستاری در درس بررسی وضعیت
سالمت درسال . 91
****با همکاری دیگر همکاران ،ارائه مقاله تحت عنوان"

- -hafez-in those who use norplant .shirazhe evaluation of the rate of major depression
" "hospital.در , 2007 13-10congress of the Europian Society of Gynecology( October
th7ParisTFRANCE.
****پذیرفته شدن مقاله به دانشگاه شیفیلد انگلستان برای کنگره مربوطه تحت عنوان" A Study of depression
 ).2007Nemazi Hospital(–and its effective factors in Shiraz prevalence in nursesالبته به دلیل
دیرکرد در نامه نگاری امکان شرکت در کنگره فراهم نشد.
***در حال حاضر نیز با یکی دیگر از همکاران در حال تالیف کتابی در زمینه پرستاری می باشم.
من ا...التوفیق

