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سوابق تحصيلی
.I
.II

کارشناسي در رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشكي کرمان ورودی سال  1376و پایان سال 1380
کارشناسي ارشد در رشته آموزش پرستاری گرایش کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،دانشكده
پرستاری و مامایي .ورودی سال  1386و پایان سال )1388

.III

دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشكي کرمان (ورودی  93فارغ التحصیل اردیبهشت )97

 .3ليست انتشارات ( اعم از تاليفات  ،ترجمه  ،مقاالت چاپ شده  ،مقاالت در حال چاپ  ،مقاالت چاپ شده در کنفرانس
های داخلی  ،مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای خارجی  ،مجالت همراه سال انتشار )
مجله و وضعيت مقاله سال
عنوان مقاله
ردیف
1

Effect of end-of-life care education on the
attitudes of nurses in infants’ and children’s
wards

Iranian Journal of
Nursing and
Midwifery
Research

2011

The relationship between demographic
charectristics and the attitude of

2

pediatric nurses participating in the training
course of care for patients

Journal of
Education and
Ethics in Nursing

2014

facing death in hospitals of Isfahan University
of Medical Sciences
3

بررسي مشكالت تیم احیاء و ارائه راهكار برای حل آنها در بیمارستان الزهرا(س)

Comparison of the Effect of Traditional and
Mannequin-Based Simulation
4

Teaching of Cardiopulmonary Resuscitation
on Knowledge and Practice of

مجله تحقیقات دانشجویي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

Strides in
Development of
Medical
Education

1387

2016

Emergency Medicine Students
Relation between Job Stressors and Nursing
5

Satisfaction

British Journal of
& Medicine
Medical Research

2016

2

2016

2016

2017

2017

Journal of Religon
and Health

Journal of
Research
Development in
Nursing &
Midwifery
Journal of
Education and
Health

Burst Out of the Dead Land by the Help of
Spirituality:
A Case Study of Living with Blindness and
Cancer

6

Perspective of Clinical Nurses on Facilitating
Factors and Obstacles of
Conducting Research and Implementation of
Its Results

7

Challenges of teacher-based
clinical evaluation from nursing students’
point of

Promotion

view: qualitative content analysis

Quarterly Journal
of Nursing
Management

Survey of Knowledge and Attitude of
Managers and Hospital Staffs with Different
Accreditation Degrees

8

9

Evaluating the Role of Law Enforcement of
Productivity Improvement and
2017

J Rafsanjan Univ
Med Sci

Performance Based Pay Plan in Patients'
Satisfaction in Kerman and Sistan and

10

Balouchestan (South East of Iran) State
Hospitals in 2016

2017

2018

International
Journal of
Adolescent
Medicine and
Health

Journal of religion
and health

انتشارات سنجش و
1397

دانش

Post-traumatic stress and growth among CPR
survivors in southeast of Iran
11

Growth: a journey from experience to higher
perception among Iranian Muslims CPR
survivors

 پوکی استخوان و سالمت عمومی در پرستاران:تاليف کتاب

12

13

3

استاد راهنما و مشاور پایان نامه ها و طرح های تحقيقاتی ( ليسانس  ،تحصيالت تکميلی  ،دکتری)
ردیف

نام طرح

سمت

وضعيت طرح

1

مقایسه اضطراب مرگ ،وسواس مرگ و شوخ
طبعی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه با
پرستاران بخش های داخلی جراحی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395

مشاور پایان نامه
دانشجوی کترشناسی
ارشد ویژه دانشکده
پرستاری و مامایی کرمان

پایان نمونه گيری و در
حال تحليل آماری

بررسی تاثير آموزش روش های مقابله با
استرس بر اضطراب و افردگی معتادان مراجعه
کننده به مراکز ترک اعتياد شهر رفسنجان

مشاور پایان نامه
دانشجوی کارشناسی
ارشد دانشکده پرستاری و
مامایی رفسنجان

دفاع پروپوزال

2

بررسی تاثير آموزش همگانی عالیم هشدار
دهنده سکته مغزی بر تاخير قبل بيمارستان و
پيامدهای درمانی بيماران سکته مغزی مراجعه
کننده به اورژانس بيمارستان علیابن ابيطالب
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،
سال 1396

مشاور طرح

در حال نمونه گيری پس
از مداخله

3

بررسی مقایسه ای ميزان دانش و نگرش
مدیران با کارکنان بيمارستان های دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان در مورد اعتباربخشی
در سال 1394

مجری طرح

چاپ مقاله و پایان طرح

4

ارزیابی اثربخشی اجرای قانون ارتقاء بهره وری

مجری طرح

چاپ مقاله و پایان کار

کارکنان نظام سالمت بر ميزان رضایتمندی
بيماران از خدمات پرستاری در بيمارستانهای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
5

بررسی شيوع و علل چاقی در دانش آموزان
مقطع ابتدایی شهر رفسنجان در سال 1394

مجری طرح

در حال نوشتن مقاله

4

 .4شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام کنگره یا سمینار

محل برگزاری
وتاریخ

سید حمید سید باقری(نویسنده
Effect of end-of-life care education on the

دومین همایش علمي پژوهشي
مسئول) -دکتر علي ضرغام

1

attitudes of nurses in infants’ and children’s

رفسنجان9 ،تا  12آذر
کمیته های تحقیقات دانشجویي

بروجني -دکتر مهرداد
wards

1389
شبكه همكار مرکز

کالنتری -صدیقه طالکوب

بدون مقاله

دوره آموزشي ویژه مدرسین

وزارت بهداشت5،تا 8آبان

فوریتهای پزشكي

1388

سید حمید سید باقری

2

سمینارهای اعتباربخشي به عنوان

بدون مقاله

سید حمید سید باقری

ارزیاب ارشد کشوری

وزارت بهداشت25 ،تا26
آذر 1391

3

کارگاه تحلیل ریشه ای وقایع
بدون مقاله

تهران وزارت بهداشت11 ،

سید حمید سید باقری
root cause analysis

4

تا  12خرداد 1390

سمینار هم اندیشي مدیران
بدون مقاله

سید حمید سید باقری

5

پرستاری و روسای دانشكده

تهران وزارت بهداشت.

پرستاری و مامایي

اولین کنگره کشوری دخانیات و 12الي  14دی ماه 1386
بدون مقاله
6

سید حمید سید باقری
سالمت

بندرعباس

5

دانشگاه علوم پزشكي
عضو کمیته اجرایي برگزاری همایش تازه های
سید حمید سید باقری

7

همایش سراسری اطفال

اصفهان  87/11/30الي

پرستاری اطفال و نوزادان
87/12/1
بررسي مشكالت تیم احیاء و ارائه راهكار برای حل آنها
8

همایش دانشجویي مراقبت های

دانشگاه علوم پزشكي

پرستاری و مامایي در عرصه

اصفهان 4بهمن 1387

سید حمید سید باقری
در بیمارستان الزهرا(س)
ارتباط مشخصات جمعیت شناختي پرستاران بخش های

9

اطفال و نوزادان شرکت کننده در دوره آموزشي

سید حمید سید باقری،علي

مراقبت از بیماران رو به مرگ با نگرش نسبت به

ضرغام بروجني ،احمد رضا

مراقبت از بیمار رو به مرگ در بیمارستان های تابعه

صیادی

اولین همایش بین المللي سالمتي
21-16اردیبهشت93
و تندرستي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان(.1388 ،ارائه پوستر)

Burst Out of the Dead Land by the Help of

10

Spirituality :A Case Study of Living with

سید حمید سید باقری

سومین همایش بین المللي سالمت
آذر 95
معنوی

)Blindness and Cancer(poster presentation

Effect of end-of-life care education on the
The first international
attitudes of nurses

سید حمید سید باقری ،علي
congress of health and

11
in infants’ and children’s wards(oral

ضرغام بروجني

خرداد 94

wellbeing
)presentation

A Survey on Implementation of Enforcement
12

Efficiency law and Performance based

Payment Scheme on Nurses' Job Satisfaction

International congress of
سید حمید سید باقری ،هادی
6-8 September 2017 nursing and professionalism
خوشاب
in Iran and the world

6

in General Hospitals of Kerman and Sistan

and Baluchestan in 2016 (South East of the

)country). (oral presentation

3rd INTERNATIONAL

Burst Out of the Dead Land by the Help of

22-24 Nov, 2017 at
13

Spirituality :A Case Study of Living with

سید حمید سید باقری

NASTARAN CANCER
Mashhad City, Iran

)Blindness and Cancer(poster presentation

SYMPOSIUM

 .5سوابق شغلی ( مشاغل رسمی و غير رسمی  ،وضعيت کنونی و نوع استخدام  ،زمان شروع و پایان )
نوع

ردیف

سمت

1

پرستار بالیني بخش های جراحي و داخلي بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) کرمان

قراردادی

2

تكنیسین فوریتهای پزشكي پایگاههای شهری کرمان

قراردادی

کارشناس ناظر و عضو ستاد اجرایي طرح بیمه روستایي در اداره کل بیمه خدمات درماني

قرارداد کار

کرمان

حجمي

استخدام

3

شروع

خاتمه

1380

1383

1382

1385

خرداد1384

اسفند 1384

4

پرستار بخش اعصاب و روان بیمارستان مرادی

پیماني

1385

1386

5

جانشین سرپرستار بخش جراحي بیمارستان مرادی

پیماني

مهرماه 1388

اسفند 1388

6

سوپروایزر بالیني بیمارستان مرادی

پیماني

فروردین  1389فروردین 1390

7

دبیر ستاد بحران مرکز آموزشي درماني مرادی

پیماني

مهرماه 1388

خراداد 1391

8

جانشین مدیر خدمات پرستاری

پیماني

اردیبهشت 90

مهرماه 1390

9

مدیر پرستاری دانشگاه

پیماني

مهرماه 1390

آذرماه 1392

10

ارزیاب ارشد اعتباربخشي کشوری

پیماني

فروردین 1390

ادامه دارد

11

مامور به خدمت به دانشكده پرستاری و مامایي به عنوان مربي

رسمي

آذرماه 1392

ادامه دارد

7

 .6عالیق تحقيقاتی ( شاخه های اصلی و زیر شاخه های آن و شاخه های فرعی و زیر شاخه های آن )
Palliative care
Pediatric palliative care
End of life care
CPR survivors’ experiences
Near death Experience
Phenomenology qualitative study
 .7فعاليتهای تخصصی ( همکاری با مجالت علمی بصورت ویراستار  ،داور  ،بازنگر  ،عضو هياء ت تحریریه ،عضویت
در مراکز و جوامع)داور مجالت داخلي و خارجي

.8

مهارت در زبانهای خارجی تسلط بسیار خوب به زبان انگلیسي

 .9مهارت در کامپيوترتسلط به تمامي نرم افزارهای کاری مرتبط با کار دانشگاه

 .10ليست کنفرانس ها ( کنفرانسهای که بعنوان سخنران شرکت داشته اید کنفرانسهایی که بعنوان اعضا شرکت داشته
اید ،کنفرانسهایی که عضو کميته اجرایی ،داور علمی بوده اید).

ردیف

گروه هدف

تاریخ

ساعت دوره

پزشكان ،و پرستاران

 8آبان 96

4ساعت

 20و  21دی ماه 1390

3ساعت

 27دی ماه 1390

6ساعت

28و 29شهریور 1390

6ساعت

 20و  21شهریور 1390

6ساعت

28و29و 30شهرویور1388

12ساعت

-

1384/10/26

 16ساعت

-

1384/12/21

 16ساعت

9

دوره آموزشي حاکمیت بالیني 4

کلیه کادر درمان دانشگاه

 13و  14تیرماه 1391

 6ساعت

10

دوره آموزشي حاکمیت بالیني 3

کلیه کادر درمان دانشگاه

 20و  21خردادماه 1391

 6ساعت

11

مراقبت از بیمار رو به احتضار

کادر پرستاری و مامایي دانشگاه

 19و  20مهرماه 1391

1

نام کنفرانس به عنوان سخنران

دوره بازآموزی تحلیل ریشه ای وقایع با شماره
801784

2

سخنراني بیمارستان های دوستدار ایمني بیمار

3

دوره آموزشي بهداشت عمومي

4

استانداردهای پرستاری و گایدالین ها

5

دوره آموزشي حاکمیت بالیني1

6

برنامه کنفرانس علمي آنفلوآنزای نوعA

7
8

دوره آموزش کامپیوتر ICDLسطح 1شامل
WINDOWS,INTERNET

دوره آموزش کامپیوتر ICDLسطح 1شامل
WORD,EXCEL

مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان
کادر پرستاری
مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان
کلیه کادر درمان دانشگاه
کلیه کادر اداری و درماني و بهداشتي
دانشگاه

8
12

دوره آموزشي اعتباربخشي بیمارستانها

کلیه مدیران پرستاری دانشگاه

 16و  17مردادماه 1391

6ساعت

13

حاکمیت بالیني 3

کلیه کادر اداری و درمان دانشگاه

 16و  17بهمن ماه 1390

 6ساعت

14

برگزاری کارگاه آموزشي تحلیل ریشه ای وقایع

مدیران پرستاری دانشگاه

شهریورماه 1391

6ساعت

دروسی که تاکنون تدریس داشته اید ( دوره کارشناسی  ،دوره تحصيالت تکميلی ).
ردیف

نام درس

دوره تحصیلي

1

کارآموزی و کارورزی پایگاه فوریتهای پزشكي

کارداني فوریت پزشكي

2

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

کارشناسي پرستاری

3

تكنولوژی جراحي اطفال و نوزادان

کارشناسي اتاق عمل

4

کارآموزی بخش اطفال

کارداني فوریت پزشكي

5

کارآموزی بخش نوزادان

کارشناسي پرستاری

6

کارآموزی بخش NICU

کارشناسي پیوسته و ناپیوسته مامایي

درس آشنایي با سازمانهای امدادی

کارداني فوریت های پزشكي

کارآموزی ارتوپدی

پرستاری

کارآموزی مغز و اعصاب

پرستاری

کارآموزی مرکز مهارتهای بالیني

پرستاری و هشبری

فوریت های اطفال و نوزادان

کارشناسي فوریت پزشكي

کارآموزی در عرصه اطفال و نوزادان

کارشناسي فوریت پزشكي

کارآموزی بالیني اطفال و نوزادان

کارشناسي فوریت پزشكي

7
8
9
10
11
12
13
 .11سایر اطالعات:
.1

رتبه سوم کشوری سهمیه کارمندان ورودی کارشناسی ارشد 1386

 .2پرستار نمونه دانشگاه در سال 1390
 .3رتبه اول سخنرانی پانل اطفال در همایش کشوری دانشجویی همکار مرکز 1389
 .4رتبه اول آزمون جامع دوره دکتری پرستاری ورودی  93دانشگاه علوم پزشکی کرمان

9
پس از اتمام ماموریت آموزشی با اخذ مدرک دکتری پرستاری با نمره عالی ( )20در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مجددا در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شروع به کار کردم.
تهیه شده و به روز شده در تاریخ :تیرماه 97

