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  )Personal Information (                     مشخصات فردي
  عجم زیبد: نام خانوادگی          حسین: نام

  نفر 3: تعدا دفرزندان        متاهل :وضعیت تاهل
  علوم پزشکی گنابادپرستاري مامایی دانشگاه دانشکده  عضو هیئت علمی: وضعیت شغلی

 – دانشـکده پرسـتاري مامـایی    –گناباد  ه علوم پزشکیشگانمعاونت آموزشی دا – حاشیه جاده سنتو –گناباد : آدرس محل کار
  گروه پرستاري

  0533 -7223028 -7225027: تلفن
  )شش ممیز یک( 1/6خیابان شهداي –گناباد : آدرس محل سکونت

  09155335045:  همراه    0533 -7257091: تلفن
  E-mail: moallef @ gmail.com                                  :پست الکترونیک

  
  ) Educational Background(                         تحصیالت

  . 1364 – 68 هايگناباد سالدیپلم تجربی از دبیرستان شهید بهشتی  -1
 . 1368 – 72هايسالدانشگاه علوم پزشکی مشهد کارشناسی پرستاري از  -2
 . 1379 – 82هايکارشناسی ارشد پرستاري از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال -3
  1390سالمندشناسی از بهمن  Ph.Dدانشجوي  -4
  

  ) Title of Theses for MS(               رساله کارشناسی ارشد عنوان
  .1382بررسی ارتباط کارایی شخصی با ورزش و عوامل خطرساز سالمتی در افراد ورزشکار وغیر ورزشکار شهر مشهد در سال

  
  ) Short Courses Qualifications(       مدارك اخذ شده در دوره هاي کوتاه مدت

  .ICDLکسب گواهینامه مهارتهاي هفتگانه  -1
 .)CQI(کسب گواهینامه کارگاه ارتقاي مستمرکیفیت -2
 .CPRکسب گواهینامه کارگاه  -3
 .کسب گواهینامه کارگاه گزارش نویسی در پرستاري -4
 .طرح تکریم ارباب رجوع کسب گواهینامه -5
 .ایمنی تزریقات کسب گواهینامه -6
 .بررسی متون تخصصی پرستاري کسب گواهینامه -7
 .آموزش زبان انگلیسی سطح یک کسب گواهینامه -8
 .ارتباط مؤثر با محیط ودیگران کسب گواهینامه -9

 .کارگاه کنترل عفونتهاي بیمارستانی کسب گواهینامه - 10
 .کارگاه التور کسب گواهینامه - 11
 .شرکت در کارگاه مدیریت بهداشتی در حوادث غیرمترقبه - 12
 کسب گواهینامه مدیریت مبتنی بر عملکرد - 13
 کسب گواهینامه مدیریت مبتنی بر دانش - 14
 یکسب گواهینامه روشهاي ارزشیاب - 15



 شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت - 16
 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در پایداري ملی کسب گواهینامه - 17
 شرکت در کنفرانس بین الملل بودجه ریزي عملیاتی - 18
 شرکت در کارگاه آشنایی با بانکهاي اطالعاتی - 19
 نرم افزار فتوشاپشرکت در کارگاه آشنایی با  - 20
 الکترونیکی اینترنت و مدیریت جستجو در منابعشرکت در کارگاه آشنایی با کاربرد  - 21
 ............... و - 22

  
  ) Languages(                             تسلط بر زبان

  .به زبان فارسی که زبان مادري اینجانب می باشد کامالً مسلط می باشم -1
 .مه اگذراند 62را  با نمره  MCHEآزمون  به زبان انگلیسی تخصصی پزشکی مسلط و -2
  .عربی در حد مقدماتی مسلط می باشمبه زبان  -3
  

  ) professional Experience(               سوابق آموزشی
 . 1373شکده پرستاري و مامایی زاهدان ندر دا دروس کارآموزي تدریس -1
 .1376بهمن سال  22آموزش عملی تکنسینهاي فوریتهاي پزشکی در بیمارستان  -2
  .1381وم پزشکی سبزوار در سال عل گاهبا دانشدروس کارآموزي سابقه همکاري در تدریس  -3
  .1381ه علوم پزشکی گناباد از سال گابا دانش در تدریس دروس مختلف سابقه همکاري -4
 .1385و1381واحد فردوس در سالهاي اسالمی زاد آسابقه تدریس دروس تئوري در دانشگاه  -5
 .1384تا  1382در سالهاي  با دانشگاه ازاد واحد گناباددر تدریس دروس تئوري و کارآموزي سابقه همکاري  -6
 وم پزشکی گناباددر بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علارائه کنفرانسهاي علمی  -7
 .تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1385مدرس دروس پرستاري تئوري و عملی بعنوان عضو هیئت علمی از سال -8
 تدریس در کارگاه هاي پژوهشی و آموزشی مختلف -9
  

  ) Research Activities(               فعالیتهاي پژوهشی
 .بهمن گناباد 22بیمارستان  CCUهمکاري بعنوان کمک پژوهشگر دربخش  -1
بررسی ارتباط کارایی شخصی با ورزش و عوامل خطرساز سالمتی در افراد ورزشکار وغیر ورزشکار شهر مشهد در  -2

 .1382سال
در مقاالت و مطالعات   )نماز(مذهبی، انجام فرائض دینی بررسی رابطه سالمت روان و متغیرهاي آن با نگرش و اعتقادات  -3

 انجام شده و استخراج نتایج تحلیل
 بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر گناباد درمورد بیماري ایدز و هپاتیت -4
 بررسی شیوع اختالالت کم شنوایی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کناباد -5
 کنان مراکز بهداشتی درمانی مرکز شهر گناباد در مورد بیماري سلبررسی آگاهی کار -6
 داوري مقاالت مختلف پژوهشی  -7
  systematic review شرکت در کارگاه  -8
 Learning by doing شرکت در کارگاه  -9



  Sampling in medical studies شرکت در کارگاه  - 10
 پژوهش هاي کیفی شرکت در کارگاه - 11
 End Note شرکت در کارگاه - 12
 و اولویت بندي در پژوهشنیاز سنجی  شرکت در کارگاه  - 13
 تحلیل تحقیقات کیفی شرکت در کارگاه - 14
 شرکت در کارگاه هاي مختلف پژوهشی  - 15
   Medical Journalismشرکت در کارگاه  - 16
  

  ) Ongoing Research(             کارهاي پژوهشی در دست اقدام
دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نماز جماعت از دیدگاه مقایسه عوامل موثر یر شرکت دانشجویان و کارکنان  .1

 )پایان یافته(خودشان
 )پایان یافته(شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی از عوامل مساعدکننده در دانش آموزان دبستانی شهر گناباد .2
دیدگاه خودشان  مقایسه عوامل مرتبط با شرکت کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نماز نماعت از .3

 )پایان یافته(
 )در مرحله داوري(اصول کاربردي حمل و انتقال مصدومین و بیمارانکتاب الیف ت .4
 )در حال اجرا(اثر شیره خرما بر شدت درد زایمان .5
  )درحال انجام(مقایسه نیازهاي آموزشی پرسنل درمانی بیمارستان هاي گناباد در مورد آزمایشات هماتولوژي .6
 )در حال انجام(سیر و لیمو شیرازي بر هایپرلیپیدمی در مبتالیان شهر گنابادتأثیر جوشانده  .7
 )در حال انجام(بررسی عوارض کبدي متادون درمانی .8

  
  ) Published Articles(               پژوهش هاي چاپ شده

کارایی شخصی بررسی ارتباط  " با عنـوان ه علوم پزشکی گناباد گاافق دانش دانش پژوهشی در مجله علمیچاپ یک مقاله  -1
  ." با ورزش و عوامل خطرساز سالمتی در افراد ورزشکار وغیر ورزشکار

بررسی رابطه سالمت روان و متغیرهاي آن با نگرش و " با عنوان ارائه یک پوستر در همایش کشوري ملی نماز وسالمت -2
 138 -گناباد  -" .....اعتقادات مذهبی، 

بررسی ارتباط کارایی شخصی با ورزش " با عنوان نقش پرستار و ماما: سالمتارائه یک پوستر در همایش کشوري ارتقاء  -3
  1385آبان   -همدان – "و عوامل خطرساز سالمتی در افراد ورزشکار وغیر ورزشکار

بررسی ارتباط کارایی شخصی با ورزش و عوامل  - ایراد یک مورد سخنرانی در همایش تازه هاي پرستاري و مامایی  -4
 1386اردیبهشت  -خرم آباد – در افراد ورزشکار وغیر ورزشکارخطرساز سالمتی 

بررسی آگاهی و نگرش  " پژوهشی دانشگاه هاي علوم پزشکی شرق کشور باعنوان همایشدر چهارمین ارائه یک پوستر  -5
 بیرجند  -"دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر گناباد درمورد بیماري ایدز و هپاتیت

بررسی شیوع اختالالت  " پژوهشی دانشگاه هاي علوم پزشکی شرق کشور باعنوان همایشدر چهارمین ارائه یک پوستر  -6
 بیرجند  - "نابادر دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر گکم شنوایی د

بررسی آگاهی کارکنان "  پژوهشی دانشگاه هاي علوم پزشکی شرق کشور باعنوان همایشدر چهارمین ارائه یک پوستر  -7
 بیرجند  - " اشتی درمانی مرکز شهر گناباد در مورد بیماري سلمراکز بهد

آگاهی بیماران و کارکنان گـروه   " ه علوم پزشکی گناباد با عنوانگاافق دانش دانش پژوهشی چاپ یک مقاله در مجله علمی -8
  " گناباد یآموزش ياز بیمارستان ها یکیرعایت آن در  زانیپزشکی از منشور حقوق بیمار و  م



بررسی ارتباط خودکارآمدي  " با عنـوان  افالك دانشکده پرستاري مامایی خرم آباد پژوهشی در مجله علمیچاپ یک مقاله  -9
 "با ورزش و عوامل خطرساز سالمتی در افراد ورزشکار وغیر ورزشکار

     ارزیـابی درونـی گـروه علـوم      " ه علوم پزشکی گناباد با عنـوان گاافق دانش دانشپژوهشی چاپ یک مقاله در مجله علمی  - 10
  "1389در سال  تیپ سهعلوم پزشکی هاي دانشگاه در یکی از  یپزشک ي هیپا

در مجلـه    "مـان یخون بند نـاف نـوزادان تـرم بـا روش زا     تیو هماتوکر نیهموگلوب زانیارتباط م "یک مقاله با عنوان  - 11
 دانشکده پزشکی اصفهان

 
  ) Membership of professional Association(            عضویت در مجامع علمی

 . عضو کانون هالل احمر در دوره دانش آموزي -1
در ... عضو پایگاههاي مقاومت دانش آموزي و شرکت فعـال در برنامـه هـاي فرهنگـی و مسـابقات قرآنـی، نهـج البالغـه و         -2

 .مدارس
 .سیاسی پایگاه ایثار دانشکده پرستاري ومامایی گناباد  -معاون عقیدتی  -3
  .عضو سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی ایران -4
 .علوم پزشکی گناباد دانشگاهعضو کمیته اجرایی تدوین برنامه استراتژیک  -5
 .علوم پزشکی گناباد دانشگاهعضو کمیته اجرایی تدوین برنامه استراتژیک بیمارستانهاي تابعه  -6
 عضو هیات مدیره نظام پرستاري شهرستان گنابادیک دوره  -7
 میته علمی کنکره بزرگداشت شهداي جامعه پزشکی شهرستان هاي گناباد و بجستانعضو ک -8
  عضو  کمیته علمی شوراي پدافند غیرعامل دانشگاه  -9
  

  ) Workshops(                      برگزاري کارگاه
  .1384سال  )CQI(مدرس کارگاه ارتقاي مستمر کیفیت -1
  .1384مدرس کارگاه تزریقات ایمن سال  -2
 .1385پویایی گروه سال مدرس کارگاه  -3
 .TQM (1385(مدرس کارگاه مدیریت کیفیت  -4
 )چندین مورد(مدرس کارگاههاي پژوهشی دانشجویان -5
 )چندین مورد(مدرس کارگاههاي پژوهشی کارکنان -6
 برگزاري و مدرس کارگاه پدافند غیر عامل در نظام سالمت -7
  )چندین مورد(مدرس کارگاه آموزش به بیمار -8
  

  ) Administrative Experiences(                   سوابق اجرایی
 .1368 -1372مسئول برگزاري کالسهاي عقیدتی سیاسی پایگاه مقاومت ایثار دانشکده پرستاري ومامایی گناباد  -1
 .1368 – 1372وشهرستان گناباد  دانشگاهسیاسی در سطح  –مسئول برگزاري مسابقات عقیدتی  -2
 .1368 – 1372 دانشگاههمکاري با حراست وقت  -3
 .1371و 1370پرستاري گناباد  دانشگاهبرگزاري کالسهاي توجیهی آزمون کارشناسی ارشد در مسئول  -4
 .1373پرستار وظیفه در بیمارستان نبی اکرم زاهدان  -5
 .1384 -1375علوم پزشکی گناباد از سال  دانشگاهپرستار مشمول قانون طرح الیحه در  -6
 .1375ل علوم پزشکی کناباد از سا دانشگاهکارمند رسمی  -7



 . 1381-1382استاف پرستاري بخش سوختگی بیمارستان امام رضاي مشهد  -8
 .1382 -1383سالهاي  بهمن 22مسئول مرکز فوریتهاي پزشکی بیمارستان  -9

 .1375 -1383بهمن گناباد 22بیمارستان  CPRعضو تیم  - 10
 .1382 – 1383بهمن گناباد  22عضو و دبیر کمیته حوادث و سوانح بیمارستان   - 11
 .1382 – 1383بهمن گناباد  22بیمارستان  کمیته مرگ ومیرعضو   - 12
 .1382 – 1383بهمن گناباد  22عضو کمیته کنترل عفونتهاي بیمارستانی بیمارستان   - 13
 .1383-1385خرداد گناباد سالهاي  15مدیر خدمات پرستاري بیمارستان   - 14
 .1383-1385خرداد گناباد سالهاي  15مدیرداخلی بیمارستان   - 15
 .1383-1385خرداد گناباد  15حوادث و سوانح بیمارستان عضوکمیته  - 16
 .1383-1385خرداد گناباد  15عضوکمیته مرگ ومیر ونسوج بیمارستان - 17
 .1383-1385خرداد گناباد  15عضوکمیته کادر پزشکی وپرستاري بیمارستان - 18
 .1383-1385خرداد گناباد  15عضوکمیته انتقال خون بیمارستان  - 19
 .1383-1385خرداد گناباد  15نژري بیمارستانعضوکمیته کنترل عفونت ول - 20
 .1383-1385خرداد گناباد  15عضوکمیته اتاق عمل بیمارستان  - 21
 .1383-1385خرداد گناباد  15عضوکمیته مدارك واسناد پزشکی بیمارستان  - 22
 .1383-1385خرداد گناباد  15عضوکمیته ارزشیابی کار پزشکان بیمارستان  - 23
 .1383-1385اباد خرداد گن 15عضوکمیته بیمارستان - 24
 .1383 – 1385خرداد گناباد  15بیمارستان  CPRعضو تیم   - 25
 .1385علوم پزشکی گناباد سال   دانشگاهمدیر دفتر ریاست   - 26
 .1385علوم پزشکی گناباد سال   دانشگاهدبیر هیئت رئیسه و شوراي  - 27
 .1385علوم پزشکی گناباد سال   دانشگاهدبیر شوراي  پذیرش و بررسی پیشنهادات   - 28
 .1385علوم پزشکی گناباد سال   دانشگاهمشاور ریاست و مسئول دفتر کارآفرینی   - 29
 1385عضو کمیته برنامه ریزي درسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد   - 30
 .1383 -1385علوم پزشکی گناباد سال  دانشگاهعضو کمیته رفاه   - 31
 . 1386علوم پزشکی گناباد سال  دانشگاهمدیر نیروي انسانی   - 32
 1387تیبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد معاون پش  - 33
 1387عضو گروه ارزشیابی برنامه ریزي درسی دانشگاه   - 34
  1388پرستاري  استاد مشاور و راهنماي دانشجویان  - 35
 1389عضو  کمیته علمی شوراي پدافند غیرعامل دانشگاه   - 36
 1389 علوم پزشکی گناباد جراحی و اطفال دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه–مدیر گروه پرستاري داخلی    - 37
 1389عضو شوراي آموزشی دانشگاه   - 38
 عضو کمیته راهبردي نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه - 39
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد جذب اعضا هیأت علمی عضو کمیته بررسی صالحیت عمومی - 40
 دانشگاه علوم پزشکی گنابادعضو شوراي اجرایی جذب اعضا هیأت علمی  - 41
  

  ) Hobbies(                  مورد عالقهسرگرمی هاي 
   ).نیز می باشم دانشگاهعضو تیم (فوتبال  -1



 ).نیز می باشم دانشگاهعضو تیم (والیبال  -2
 شنا -3
 کوهنوردي -4
 پیاده روي  -5
 کشاورزي و باغبانی -6
 شطرنج -7
 تنیس -8


