نمونه فرم كارنامه به فارسي
كارنامه سوابق آموزشي ،پژوهشي و اجرايي

 اطالعات شخصي
تاريخ تكميل كارنامه3114/5/31:
نام :سهيال
نام خانوادگي :زابلي پور

آدرس محل كار (دانشكده ،مركز تحقيقاتي ،بيمارستان و غيره):ياسوج -دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب(س)
شماره تلفن محل كار (كد كشور ،كد شهر و شماره تلفن)89-1451- 2235114 :
*آدرس منزل:
*شماره تلفن منزل (كد كشور ،كد شهر و شماره تلفن):
*شماره تلفن همراه (موبايل):
*آدرس پست الكترونيكيs_zabolypour@yahoo.com :

* مواردي كه با عالمت * مشخص شده اند ،جزو موارد اختياري هستند.
 سوابق تحصيلي
الف) تحصيالت عاليه
رشته تحصيلي

درجه علمي

گرايش رشته

دانشگاه محل

شهر محل

كشور محل

تاريخ

تحصيل

تحصيل

تحصيل

فراغت از

تحصيلي

تحصيل
پرستاري

داخلي-جراحي

پرستاري

پرستاري

كارشناس

علوم پزشكي تهران

ارشد

تهران

كارشناسي

علوم پزشكي ياسوج

1381/12/11

ايران

1395

ايران

شهيد بهشتي

ب) پاياننامههاي نوشته شده در دوران تحصيل
عنوان پاياننامه

نام استاد يا اساتيد

مقطع تحصيلي

راهنما
بررسي تاثیر افزايش سرعت جريان خون دستگاه هموديالیز بر شدت و ريسک
فاکتورهاي خارش اورمیک در بیماران حین هموديالیز

کارشناسي ارشد

منصوره علي اصغرپور ،احمد علي
اسدي نوقابي ،حمید حقاني

 موقعيتهاي شغلي و حرفهاي
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي
مؤسسه محل

مقطع تحصيلي

نوع فعاليت

نوع درس*

تدريس

عنوان درس

تعداد

كل

سال

دانشجو

ساعات

تدريس

يان

تدريس
شده



دانشكده پرستاري

-كارشناسي

مامايي حضرت
زينب(س) ياسوج

تدريس

پرستاري

تئوري،كارآموزي،كارآموز پرستاري داخلي-

3111

جراحييييييييي3

تاكنون

ي در عرصه

--كارشناسي

1،2،و-4
پرستاري وييژه-

مامايي
-كارداني فوريتهاي

فيزيوپييياتولو ي
بيماريهييييييياي

پزشكي

جراحييي مامييايي،
اصييول و فنييون
پرستاري ،مفاهيم
پايييه پرسييتاري،
پرسييييييييتاري
بهداشت ميادر و
نوزاد ،پرسيتاري
بزرگسييييييا ن
سالمندان 3و 1
* منظور از نوع درس ،دروس تئوري ،دروس عملي ،تدريس در اتاق عمل ،آموزش در عرصه ،آموزشهاي باليني و مواردي از اين قبيل
است.

ب) سابقه ارائه خدمات حرفهاي (مشاوره ،همكاري و غيره)
مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات

نوع خدمت حرفهاي

تييياريخ ارائيييه
خدمات

ج) سابقه موقعيتها و پستهاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

مسئوليت كميته

بيمارستان شهيد بهشتي

نام ،رتبه علمي و رشته
تحصيلي مسئول مافوق

مسئول كميته تحقيقات

دکتر امیر عنبري

تاريخ
از

لغايت

3111-3111

باليني بيمارستان شهيد
بهشتي
عضو كميته آموزشي

عضو شورا

بيمارستان شهيد بهشتي

دکتر امیر عنبري

3111-3111

بيمارستان شهيد بهشتي
مسئول كميته مديريت

مسئوليت كميته

بيمارستان شهيد بهشتي

دکتر امیر عنبري

3111-3111

بحران بيمارستان شهيد
بهشتي
سرپرست كميته
تحقيقات دانشجويي

مسئوليت كميته

دانشكده پرستاري و
مامايي

دانشكده



دکتر خیراله نوريان

 3111تاكنون

عضو شوراي آموزشي

عضو شورا

دانشكده پرستاري و

دانشكده پرستاري و

دکتر خیراله نوريان

 3111تاكنون

مامايي

مامايي
مدير گروه فوريتهاي
پزشكي

برنامه ريزي

دانشكده پرستاري و

آموزشي

مامايي

دکتر خیراله نوريان

 3114تاكنون

د) سابقه فعاليت و پستهاي اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)

عنوان سمت
مسئول ممیزي بالیني و اثر بخشي
بالیني(حاکمیت بالیني)

مكان فعاليت
بیمارستان شهید
بهشتي

وظيفه

مافوق
دکتر امیر
عنبري

تاريخ
3113تا3111

تشويق ،بورس تحصيلي ،جوايز ،تقديرها

علت دريافت

محل دريافت

عنوان
لوح تقدير

تشكر و قدرداني

سي سخت

لوح تقدير

تشكر و قدرداني

ياسوج

لوح تقدير

تشكر و قدرداني

ياسوج

لوح تقدير

تشكر و قدرداني

ياسوج

لوح تقدير

تشكر و قدرداني

ياسوج

مقام

تاريخ

اعطاكننده

دريافت

فرماندار دنا

3131

رياسييييييت

3113

دانشگاه
3112

رياسييييييت
بيمارسيييتان
شهيد بهشتي

3112

معاونييييييت
درمان

3114

رياسييييييت
دانشگاه

عضويت در انجمنها و مجامع علمي
نام مجمع

نوع همكاري و سمت

مدت

محل فعاليت مجمع

عضويت
از

لغاي
ت



 عضويت در كميتهها و شوراها
نوع همكاري با

نام كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

كميته يا شورا
تصمممیگ ریممري درمممورد
مشكالت و برنامه هماي
آموزشي
مسئول کمیته

عضو شوراي آموزشي

كميته تحقيقات دانشجويي

بررسي پروپوزالهاي
پژوهشي و رزارشات
نهايي آنها
عضو

عضو شوراي پژوهشي

عضوبسيج جامعه پزشكي

مدت فعاليت
از

لغايت

دانشكده پرستاري مامايي
حضرت زينب(س)

 3111تاكنون

دانشكده پرستاري مامايي
حضرت زينب(س)
دانشكده پرستاري مامايي
حضرت زينب(س)

 3111تاكنون

بسیج

 3114تاكنون

 3137تا كنون

پرو ههاي تحقيقاتي تصويبشده:
عنوان طرح

-1بررسي ارتباط بین
مراقبتي
رفتارهاي
دانشجويان دوره عرصه
پرستاري با رضايت
بیماران
-2بررسي تاثیر افزايش
سرعت جريان خون
دستگاه هموديالیز بر
شدت و عوامل خطر
خارش اورمیک در
بیماران حین هموديالیز

نوع فعاليت در طرح (مجري

ساعات

مؤسسه محل

وضعيت

طول مدت

اصلي ،مدير اجرايي ،همكار،

فعاليت در

پژوهش

فعلي طرح

طرح

مشاور و غيره)

طرح
دانشييگاه علييوم دفيياع شييده

همكار

پزشكي تهران

در 3111

دانشييگاه علييوم دفيياع شييده

مجري

پزشكي تهران



يكسال

در 3111

يكسال

-3بررسي علل ترخیص
با رضايت شخصي از
ديدراه بیماران در
بیماران بستري شده در
بیمارستان شهید بهشتي
در سال 82
-5بررسي کیفیت
رزارش پرستاري در
بیمارستان شهید بهشتي
در سال 81
 -4مقايسمممه میممممزان
رضايت منمدي بیمماران
بسممتري در بیمارسممتان
شهید بهشتي ياسموج از
پرسممنل و دانشممجويان
پرستاري در سال1385
 -1بررسي مهارت هاي
ارتبمممادي دانشمممجويان
پرستاري دانشگاه علمو
پزشكي ياسوج و ارتباط
آن بمما ويژرممي همماي
جمعیمممت شمممناختي در
سال 85
 -4بررسممممي میممممزان
رضايتمندي بیمماران در
بیمارستان شهید بهشتي
ياسوج

بيمارستان شهيد در حال اجرا

مجري

بهشتي

مجري

بيمارستان شهيد

دفاع شده

بهشتي

در بهمن
3111

بيمارستان شهيد در حال اجرا

همكار طرح

بهشتي ياسوج

دانشيييييييكده در حال اجرا

مجري دوم

پرسييييييتاري و
مامايي ياسوج

بيمارستان شهيد در حال اجرا

مجري

بهشتي ياسوج



يكسال

 بودجههاي تحقيقاتي دريافت شده (گرنت)
منبع ارائهدهنده

شماره

بودجه

گرنت

بودجه

عنوان گرنت

سمت

مدت زمان

گرنت

دانشگاه علوم پزشيكي
ياسوج

 پاياننامههاي سرپرستيشده يا مشاوره شده
دوره

عنوان پاياننامه

تحصيلي

محل انجام سمت در پاياننامه

تاريخ دفاع از پاياننامه

پاياننامه

ارائه
پاياننامه
کارشناسي ارشد
 -1تاثیر رايحه درماني روغن
پرستاري
رل ياس با و بدون ماساژ درماني
بر عالئگ شايع در بیماران مبتال
به سردان تحت شیمي درماني
 -2بررسي تاثیر ورزش کگل بمر استاد مشاور
درد ،پیشگیري از عفونت و بهبود
زخگ بیماران با اعمال جراحمي
کولورکتال
 -3مقايسه تاثیر ماسماژ بازتمابي استاد مشاور
کممپ پمما و ورزش ايروبیممک بممر
شمممدت درد و ابعممماد خسمممتگي
بیممماران مبممتال بممه روماتیسممگ
مفصلي

ياسوج

استاد مشاور

در حال اجرا

دانشكده پرسيتاري و

در حال اجرا

مامايي ياسوج

دانشكده پرسيتاري و

در حال اجرا

مامايي ياسوج

 سخنراني در همانديشي ،بازآموزي و غيره (بدون ارائه مقاله)

 فعاليتهاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي
محل انتشار

نام مجله



نوع همكاري

مدت همكاري

مجله

با مجله

لغاي

از

ت



شركت در دورههاي مختلف (آموزشي ،پژوهشي و اجرايي)
نوع (سطح) دوره

نام دوره

محل برگزاري

تاريخ
برگزاري

کارراه مديريت استرس ،اصول آموزش نحوه کنترل در برخورد با موارد
استرس زا در مراکز درماني
سمینار تازه هاي درمان در سردان پستان

تهران

1398

تهران

1398

سمینار روز جهاني آسگ

تهران

1381

همايش فرصت ها و چالش هاي استقرار منشور حقوق بیمار

ياسوج

1381

کنگره سراسري دب اورژانس
کنفرانس علمي يک روزه اصول و مباني حاکمیت بالیني
کنفرانس علمي يک روزه هموويژالنس
کنفرانس علمي بهداشت مواجهه با پرتوها
کنگره اپیدمیولوژي ايران

تهران
ياسوج
ياسوج
ياسوج
ياسوج

1381
1381
1381
1382

کنفرانس علمي يک روزه تفسیر رازهاي خون شرياني

ياسوج

کنفرانس علمي يک روزه تفسیر ECG

ياسوج

کنفرانس علمي يک روزه تشخیص و مشاوره و درمان سردان پستان

ياسوج

کنفرانس علمي يک روزه اورژانس هاي تروما

ياسوج

پانزدهمین کنگره سراسري دانشجويان کشور

شاهرود

همايش عوامل اجتماعي و نابرابري هاي سالمت

ياسوج
ستاد اقامه نماز

دوره آموزشي آداب و اسرار نماز

1382
1382
1382
1382
1382
1383
1383
1383

 شركت در همانديشيها ،بازآموزيها و كارگاهها
نام همانديشي ،بازآموزي ،كارگاه و غيره

تاريخ

طول مدت دوره

محل برگزاري

کارراه منشور حقوق بیمار

 9ساعت

ياسوج

1381

کارراه روش تحقیق مقدماتي

 11ساعت

کارراه روش تحقیق مقدماتي

 11ساعت

بیمارستان شهید بهشتي
ياسوج
بیمارستان شهید بهشتي

1381

برگزاري



1382

ياسوج
کارراه درح درس نويسي
کارراه روشهاي ارزشیابي
کارراه روش تحقیق کیفي مقدماتي

 9ساعت
 9ساعت
 24ساعت

کارراه روش تحقیق کیفي پیشرفته

 12ساعت

کارراه آشنايي با نر افزار MAXQDA

 12ساعت

EDC
EDC
دانشكده پرستاري و مامايي
ياسوج
دانشكده پرستاري و مامايي
ياسوج
EDC

کارراه مهارتهاي آنالیز در تحقیقات کیفي

 12ساعت

کارراه End note

 9ساعت

کارراه خالصه سیاستي
درح ضیافت انديشه

 4ساعت
 15ساعت

درح ضیافت انديشه

 12ساعت

دانشكده پرستاري و مامايي
ياسوج
دانشكده پرستاري و مامايي
ياسوج
EDC
دانشگاه علو پزشكي
ياسوج
دانشگاه علو پزشكي
ياسوج

1383
1383
1383
1383
1383
1383
1383

1385
1383
1385

ب) مقا ت منتشرشده
نويسنده(گان)

نام نشريه

عنوان مقاله

 -3منصوره علي اصمغرپور ،سهيال  -1تاثیر افزايش سرعت جريان خون
زابلي پور(نويسنده مسيئول) ،حین هموديالیز بر اختالل خواب ناشي
از خارش اورمیک
احمممد علممي اسممدي نوقممابي ،حمیممد
حقاني

ارمغان دانش

 -2رضمممما نگارنممممده ،سمممم یده بررسممي همبسممتگي بممین کیفیممت حیات
محمدي(نويسنده مسئول) ،سيهيال رفتارهمماي مراقبتممي دانشممجويان دوره
زابلي پور ،تاج محمد آرازي قجق عرصه پرستاري با رضايت بیماران
3- Soheila Zabolypour
Kourosh Dastan
Saeed Ghorbani
Amir Anbari
Sepideh Mohammadi

Investigating the Quality of
Journal
of Caring Behaviors of Nurses
Research and Patient Satisfaction
Development in
Shahid
Beheshti
& in Nursing
Hospital of Yasuj



صفحه

سال چاپ

جلد شماره
هفده

چهار

328-331

آبان 1381

هجد
ه

سو

41-49

زمستان1395

13

1

26-31

& Spring
Summer
2016

Midwifery

4Amin
Hosseini
motlagh, Mardani Parviz,
Soheila
zabolypour,
Sadrollah Mehrabi, Reza
Hosseinpor

2015

Acta Medica Evaluating
patients
Mediterranea satisfaction with the service
provided in yasouj shahid
beheshti hospital in 2014

ج) مقا ت ارائه شده در همايش ،كنفرانس و غيره
نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش ،كنفرانس و

محل برگزاري

غيره

نحييييوه
ارائييييه

سال ارائه

مقالييييه
(سييخنرا
نييي يييا
پوستر)

 -1سهیال زابلي پور،منصوره علمي اصمغر تاثیر افزايش سمرعت جريمان
پممور ،احمممد علممي اسممدي نوقابي،حمیممد خممون بممر شممدت خممارش
اورمیمممممک در بیمممممماران
حقاني
هموديالیزي

سمینار ساالنه مراقبت هاي ويژه

تهران

پوستر

1381

 -2تمماج محمممد آرازي قجممق ،سمم یده بررسممي کیفیممت رفتارهمماي
محمدي ،رضا نگارنده ،سهیال زابلي پور مراقبتمممي دانشمممجويان دوره
عرصممه پرسممتاري از ديممدراه
بیماران

همييايش منطقييه اي دانشييجويي

اصفهان

سخنراني

1381

نوآوري در پرستاري و مامايي

کنگره سالیانه اخالق پزشكي

 -3س یده محمدي ،رضما نگارنمده ،تماج بررسممي کیفیممت مهارتهمماي
اخالقي و ارتبادي دانشجويان
محمد آرازي ،سهیال زابلي پور
پرستاري از ديدراه بیماران
تاثیر افزايش سمرعت جريمان پانزدهمین کنگره سراسرس
 -5سهیال زابلي پور
خون دسمتگاه هموديمالیز بمر دانشجويان علو پزشكي کشور
محممل و تعممداد ممموارد وقممو
خممارش در بیممماران تحممت
هموديالیز
بررسي کیفیت رزارش همممايش عوامممل اجتممماعي و
-4سهیال زابلي پور
هاي نابرابري هاي سالمت
پرستاري در حیطه ¬
مختلپ و علل عد رزارش
نويسي صحیح به وسیله
پرستاران بیمارستان شهید
بهشتي ياسوج
همايش عوامل اجتماعي و
بررسي کیفیت رفتارهاي
 -1سهیال زابلي پور



1381

تهران

سخنران
ي

شاهرود

پوستر

ياسوج

پوستر

1383

ياسوج

پوستر

1383

1383

مراقبتي پرستاران و رضايت
بیماران از آن در بیمارستان
شهید بهشتي ياسوج
 -4تاج محمد آرازي قجق ،سهیال زابلي بررسي وضع آموزش بالیني
دانشجويان دوره کارشناسي
پور
پرستاري

نابرابري هاي سالمت

همايش کشوري تحقیقات
کیفي در علو سالمت

ياسوج

1385

پوستر

د) اطالعات مربوط به نرمافزار ،لوح فشرده و غيره
نوع اطالعات يا نرمافزار تهيه شده

موارد استفاده نرمافزار ،لوح
فشرده و غيره



نام همكاران

تاريخ
انتشار

