
1 
 

 فرم اطالعات سوابق آموزشی، پژوهشی و تجارب حرفه ای
 

 سوسن قربانی کارشناس پرستاری مرکز امام رضا )ع(

 کرمانشاه/ایران: )شهر/کشور(  محل تولد :

 1337113 – 13:  تلفن محل کار

 : بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه  محل کار

 : سرخه لیژه ، بلوار زکریای رازی، بلوار پرستار  آدرس پستی محل کار

 13373144فاکس :     3743334111کدپستی :        3743334111صندوق پستی :  

 ایمیل : 

  و سوابق مدیریت و اجرایی : الف : سابقه فعالیت های آموزشی

 04تا  03(سوپروایزر بالینی مرکز سینا از سال 3

 03نا با ابالغ در سال ( سرپرستار اورژانس مرکز سی3

 33-31ابالغ در سال  با ( رابط آتش نشان آموزش پزشکی مرکز امام رضا )ع(1

 04در سال ابالغ با مرکز امام رضا )ع(  ENT( رابط آموزشی 3

 04ابالغ در سال  با ( رابط آموزشی بخش چشم مرکز امام رضا )ع(4

 04ابالغ در سال  با ( همکاری با واحد پژوهش بیمارستان امام رضا )ع(3

 33( کارشناس آموزشی اورژانس با ابالغ در سال 7

 33تا  07گروههای جراحی و ارولوژی از سال  ،آموزشی کارشناس( 0

 33)کارشناس آموزش( گروه زنان با ابالغ در سال  ،آموزشی کارشناس( 3

و برگزاری همایش های  ( همکاری با واحد ضمن خدمت مرکز امام رضا )ع( در خصوص یک کتابچه ، پمفلت33

 تاکنون  04مرکزی از سال 

 31( ابالغ مسئول بحران واحد آموزش در بیمارستان امام رضا )ع( در سال 33

 31( ابالغ دبیر کمیته مدیران گروهها در سال 33

 03ابالغ سال  با ( مسئول امور آموزش بسیج خواهران درمرکز سینا31

 03ابالغ سال با ان سینا مرکز بیمارست CPR -33( عضو تیم کد 33

 00( ابالغ به عنوان عضو کمیته اجرایی در همایش کشوری مرکزی امام رضا )ع( سال 34

 01( ابالغ مسئوولیت ثبت مصدومین مرکز سینا در سال 33

( انجام ترجمه در زمینه شغلی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پرستاری مامایی و مجله 37

 چاپ شده است.و در ژورنال دریچه 
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  ( استف بیمارستان سینا در بخش زنان30

 مرکز امام رضا )ع(  ENT( استف بخش 33

 استف بخش چشم بیمارستان امام رضا )ع(( 33

 ( استف واحد آموزش پزشکی در مرکز امام رضا )ع( 33

 بخش نورولوژی و بخش ارتوپدی مرکز امام رضا )ع( HIS( مسئول 33

 03تا  71وابق کاری در بخشهای بالینی مرکز سینا از سال ( داشتن س31

در بخشها عفونی، نورولوژی،  04( داشتن سوابق کاری در بخشهای بالینی مرکز امام رضا )ع( از سال 33

  ، چشم، آموزشی پزشکیENTارتوپدی، 

 03تا  03( همکاری با واحد آموزش مرکز سینا از سال 34

دستیاران از سال  osce( همکاری با واحد مهارتهای بالینی مرکز در خصوص برگزاری امتحانات پره انترنی و 33

 تاکنون  07

 ( همکاری با واحد بسیج بیمارستان و دانشگاه در خصوص ویزیت رایگان37

 34( همکاری در خصوص پایگاه سالمت در سال 30

 34با ابالغ در سال  EDU( دبیر کمیته اصلی 33

 34( دبیر کمیته ارزشیابی با ابالغ در سال 13

 34( دبیر کمیته آمو زش در پژوهش با ابالغ در سال 13

 34( دبیر کمیته الکترونیک با ابالغ در سال 13

 33تا   07( کارشناس انجمن اورولوژی از سال 11

 ( تهیه پمفلت ها در زمینه شغلی و تحویل به واحد آموزش به بیمار13

 . 33-31و  03-00در خصوص ارزیابی درونی گروه جراحی در سالهای  ( همکاری14

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد وضعیت موجود آموزش بالینی در : ب( مقاله چاپ شده در ژورنال 

  3103بیمارستان امام رضا )ع( در سال 

Jornal of clinical research in paramedical sciences 
 33الینی در علوم پیراپزشکی ، سال دوم، شماره چهارم، زمستان تحقیقات بمجله 

  ج( ترجمه و تالیف کتاب :

کتابچه پاتوژنز کتواسیدوز ، دیابتی و هایپرگلیسمی ( 1،  کتابچه بیماری پروستات( 3آنال فیشر، ترجمه ( 3

پیشگیری از ترجمه ( 3، در سالمندان  عفونت های دستگاه گوارشکتابچه ( 4شکم حاد ، کتابچه ( 3، غیرکتوزی

ترجمه (  33درد پرینه ، ترجمه (  33رکتوسل ، ترجمه ( 3یبوست ، ترجمه ( 0فیشر مقعد ، ترجمه ( 7ناهنجاریها، 

 ( کتابچه پیوند مغز و استخوان، 33، همورائید
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با دوره کوتاه بیمار تب دار  333ترجمه مقایسه سفپیم با ایمی پنم سیالستاتین به عنوان تک درمانی تجربی در * 

 نوتروپنی 

   Multii-Disciplinary pelric floor disorders manamementترجمه از کتاب *

  333-371صفحه  (Anal Fisssure)با عنوان 

ترجمه درمان پنومونی های اکتسابی از بیمارستان و چاپ در بولتن خبری کمیته بهداشت و کنترل عفونت *

 3شماره  3100)ع( دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بهار مرکز آموزشی درمانی امام رضا 

 

 تجارب حرفه ای در رشته مربوطه :

 تاریخ اخذ مدرک  موسسه رشته عنوان درجه

دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری کارشناس پرستاری

 سنندج

3103 

 

 

نوع استخدام 

 رسمی پیمانی

تمام وقت 

 یا پاره وقت
 سمت

 جمع مدت تاریخ
 محل خدمت

 ماه سال تا از

 تمام وقت رسمی

 کارشناس پرستاری -

 EDUکارشناس  -

پرونده و کارشناس آموزشی  -

 در اورژانسمستندسازی 

 اردیبهشت 07 34 70
مرکز امام 

 رضا )ع(

 

 

 ارائه مقاله و کنفرانس در و سمینار )داخلی و خارجی ( 

 

 مورد  33:  تعداد مقاله

 

 


