رزوﻣﮫ
 (۱ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓردی :
ﻧﺎم  :وﺣﯾد
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  :ﺳﻘراطﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ۱۳۴۳ :
ﺷﻐل  :ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎوه
وﺿﻌﯾﻌت اﺳﺗﺧداﻣﯽ  :رﺳﻣﯽ -ﻗطﻌﯽ
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت  :ﺗﮭران

ﻧﺎم ﭘدر  :اﺣﻣد
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ۶۳۰ :
ﻣﺣل ﺗوﻟد  :رﺷت
ﻣرﺗﺑﮫ ﺷﻐﻠﯽ  :ﻣرﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ۱۶
وﺿﻌﯾت ﺗﺎھل  :ﻣﺗﺎھل
ﺗﻠﻔن ھﻣراه ۰۹۱۲۲۸۷۷۲۴۸ :

آدرس اﯾﻣﯾل V_Soghrati@yahoo.com :
 (۲ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :
 (۱داﻧﺷﺟوی دﮐﺗرای ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن واﺣد ﻋﻠوم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﮭران
 (۲ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد  :آﻣوزش ﭘرﺳﺗﺎری ،داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﯾراز۱۳۷۳ ،
ﭘرﺳﺗﺎری ،داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ۱۳۶۶ ،
 (۳ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ :
ﭘرﺳﺗﺎری ،داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ۱۳۶۴ ،
 (۴ﮐﺎرداﻧﯽ :
ﺗﺟرﺑﯽ  ،دﺑﯾرﺳﺗﺎن ارﺷﺎد ﻣﻧطﻘﮫ  ۸ﺗﮭران۱۳۶۱ ،
:
 (۵دﯾﭘﻠم
(۳ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد:
ﺑﮭﺎر ۱۳۷۳

ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان ﺑروز ﺳواﻧﺢ در ﺑﯾن داﻧش آﻣوزان اﺑﺗداﯾﯽ در ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﺷﮭر ﺷﯾراز در

اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ:

ﺷﻣﺳﯽ راﺣﻣﯽ ،داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﯾراز

اﺳﺗﺎد ﻣﺷﺎور:

دﮐﺗر ﻋﻠﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ﺣﺳن آﺑﺎدی ،داﻧﺷﮑده ﭘزﺷﮑﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﯾراز

اﺳﺗﺎد آﻣﺎر:

ﺳﯾد ﻋﻠﯾرﺿﺎ آﯾت اﻟﮭﯽ ،داﻧﺷﮑده آﻣﺎر داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﯾراز

(۴ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺗﺎﻟﯾﻔﯽ:
 -ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﮭداﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫﻧﺎﺷر  :ﻣوﺳﺳﮫ اﻧﺗﺷﺎرات اﻧدﯾﺷﮫ رﻓﯾﻊ۱۳۹۳ ،
 -ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﮭداﺷت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭘرﺳﺗﺎر ارﺷدﻧﺎﺷر  :ﻣوﺳﺳﮫ اﻧﺗﺷﺎرات اﻧدﯾﺷﮫ رﻓﯾﻊ۱۳۸۵ ،
--ﭘرﺳﺗﺎری داﺧﻠﯽ ﺟراﺣﯽ

ﻧﺎﺷر  :ﻣوﺳﺳﮫ اﻧﺗﺷﺎرات روﯾﺎن ﭘژوه۱۳۹۱ ،
(۵ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷده در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ ﭘژوھﺷﯽ :
 -۱ﺑررﺳﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن آﮔﺎھﯽ ﭘرﺳﺗﺎران از درد ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎران ﺗﺣت ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﭘﯾوﻧد ﻋروق
ﮐروﻧر از ﺗﺳﮑﯾن درد .ﻣﺟﻠﮫ ﺣﯾﺎت ،دوره  ،۱۷ﺷﻣﺎره ۱۳۹۰ ،۲
 -۲روان رﻧﺟورﺧوﯾﯽ ،ﺗﻧﯾدﮔﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ذھﻧﯽ  :آزﻣون اﻟﮕوھﺎی اﺛرات ﺗﻌدﯾل ﮐﻧﻧده و
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕر .ﻣﺟﻠﮫ ﭘژوھش در ﺳﻼﻣت رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ۱۳۸۷ ،
 -۳ﻧظرات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺎرورز ﻋرﺻﮫ ﭘرﺳﺗﺎری از وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ آن ھﺎ ،ﻣﺟﻠﮫ ﭘژوھش
ﭘرﺳﺗﺎری ،ﭘﺎﯾﯾز و زﻣﺳﺗﺎن ۱۳۸۶
(۶طرح ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ :
 -۱ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣد ﺳﺎوه
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣد ﺳﺎوه ،ﺷروع ﻗرارداد  ۱۳۸۲ /۲/۲۵ﭘﺎﯾﺎن ﻗرار داد ۱۳۸۲ /۱۰/۱
 -۲ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻣوزش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ﮐﺎرورزان داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣد ﺳﺎوه
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣد ﺳﺎوه ،ﺷروع ﻗرار داد  ۱۳۸۵ /۹/۱۵ﭘﺎﯾﺎن ﻗرار داد ۱۳۸۶ /۹/۱۵
(۷اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ :
ا -آﺳﭘرﯾن ﺟﮭت ﭘﯾﺷﮕﯾری اوﻟﯾﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﻗﻠﺑﯽ -ﻋروﻗﯽ در ﺑﯾﻣﺎران دﯾﺎﺑﺗﯾﮏ ،ﺳﯾزدھﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺳراﺳری
ﺗﺎزه ھﺎی ﻗﻠب و ﻋروق ۲۴ ،اﻟﯽ  ۲۷ﺧرداد  ،۱۳۹۰ﺳﺎﻟن ھﻣﺎﯾش ھﺎی رازی ،اراﺋﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘوﺳﺗر
 -۲ﭘﯾﺷﮕﯾری از  Torsade de Pointsدر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن طﺑق ﺗوﺻﯾﮫ  ۲۰۱۰اﻧﺟﻣن ﻗﻠب اﻣرﯾﮑﺎ،
دوازدھﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺳراﺳری ﺗﺎزه ھﺎی ﻗﻠب و ﻋروق ۱۸ ،اﻟﯽ  ۲۱ﺧرداد  ،۱۳۸۹ﺳﺎﻟن ھﻣﺎﯾش ھﺎی رازی
 -۳درﻣﺎن اﻧﻔﺎرﮐﺗوس ﺣﺎد ﻣﯾوﮐﺎرد ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻗطﻌﮫ  ) STﺑر اﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اﻧﺟﻣن ﻗﻠب
اروﭘﺎ( ،ﯾﺎزدھﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺳراﺳری ﺗﺎزه ھﺎی ﻗﻠب و ﻋروق ۲۷ ،اﻟﯽ  ۳۰ﺧرداد  ،۱۳۸۸ﻣرﮐز ھﻣﺎﯾش
ھﺎی رازی
 -۴ﭼﺎﻟش ھﺎی اﻣروزی و اﻓق ھﺎی ﻓراروی اﺷﺗﻐﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﭘرﺳﺗﺎری ،ھﻣﺎﯾش ﭘرﺳﺗﺎری اﯾران
ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﻓق ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎ ۱۰ ،اﻟﯽ  ۱۲آذر ،۱۳۸۳داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺗﮭران.
 (۸ﺑرﮔزاری ﺳﯾﻣﻧﺎر و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزﺷﯽ:

 -۱ﺳﻣﯾﻧﺎر ﭘرﺳﺗﺎری ﺳرطﺎن ،داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎوه ،ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ.۱۳۹۰ ،
 -۲ﺳﯾﻣﻧﺎر آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾدز ،داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎوه ،ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ.۱۳۸۹ ،
 -۳ﺳﻣﯾﻧﺎر آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋواﻣل ﭘر ﻓﺷﺎری ﺧون ،داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎوه ،ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ.۱۳۸۸ ،
 -۴ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزش ﻧوار ﻗﻠب ،ﺳﯾزدھﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺳراﺳری ﺗﺎزه ھﺎی ﻗﻠب و ﻋروق ۲۴ ،اﻟﯽ  ۲۷ﺧرداد
 ،۱۳۹۰ﺳﺎﻟن ھﻣﺎﯾش ھﺎی رازی
 -۵ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزش ﻧوار ﻗﻠب ،دوازدھﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺳراﺳری ﺗﺎزه ھﺎی ﻗﻠب و ﻋروق ۱۸ ،اﻟﯽ  ۲۱ﺧرداد
 ،۱۳۸۹ﺳﺎﻟن ھﻣﺎﯾش ھﺎی رازی
 (۹ﺳواﺑق آﻣوزﺷﯽ :
 -۱ﻋﺿو ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎوه از ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﺗﺎ اﮐﻧون و ﺗدرﯾس دروس اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﮔروه ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﮫ ھﻣراه ﮐﺎرآﻣوزی ﭘرﺳﺗﺎری در ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
 -۲ﺗدرﯾس در داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﻼﻣﺷﮭر از ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺗﺎ  ۱۳۸۶در ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ دروس
ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ،ﺑﮭداﺷت ﻣﺎدر و ﮐودک و ﺑﮭداﺷت ﻣدارس
 -۳ﺗدرﯾس در ﻣرﮐز آﻣوزش ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره از ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺗﺎ  ۱۳۸۸در ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
دروس ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ،ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫ ای ،ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ
 -۴ﺗدرﯾس در داﻧﺷﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺎرﺑردی از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ،1390دروس ﺗﻧظﯾم ﺧﺎﻧواده ،ﮐﻣﮏ ھﺎی
اوﻟﯾﮫ
 -۵ﺗدرﯾس دوره ھﺎی  RNو  CGFNSدر ﻣوﺳﺳﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳﺎﺗﯾد از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ اﮐﻧون
 -۶ﺗدرﯾس دوره ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﭘرﺳﺗﺎری در ﻣوﺳﺳﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳﺎﺗﯾد از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ اﮐﻧون
 -۷ﺗدرﯾس دوره ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﭘرﺳﺗﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﭘرﺳﺗﺎری ﮐرج ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺗﺎ
اﮐﻧون
 -۸ﺗدرﯾس دوره ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﭘرﺳﺗﺎری و آﻣﺎدﮔﯽ  RNو  CGFNSﻣوﺳﺳﮫ رھروان طب
ﻓﺎرس ،ﺷﯾراز  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۸۹
 -۹ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران در زﻣﯾﻧﮫ ﺗدرﯾس ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ،ﺑﮭداﺷت ﺣرﻓﮫ ای و
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ اﮐﻧون
 (۱۰ﺳواﺑق اﺟراﯾﯽ و ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ :
 -۱ﻣدﯾر ﮔروه ﭘرﺳﺗﺎری داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﺗﺎ اﮐﻧون
 -۲ﺳرﭘرﺳﺗﺎر ﺑﺧش  ICUﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷﮭﯾد دﮐﺗر ﭼﻣران ،وزارت دﻓﺎع از ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۷۸

 -۳ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷﮭﯾد دﮐﺗر ﭼﻣران ،وزارت دﻓﺎع از ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺗﺎ ۱۳۷۸
 -۴ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﯾراﻧﻣﮭر ﺗﮭران ،از ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﺗﺎ ۱۳۶۸

