
 

 ( CVه )رزوم

 مشخصات فردی 
 

 سعید خیاط کاخکی : نام و نام خانوادگی

 محمد : نام پدر

 0910149011: شماره شناسنامه

 1376: تاریخ تولد

 متاهل : وضعیت تاهل

 سمت: عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 zistfrom@gmail.com: پست الکترونیک

 

 الف( سوابق تحصیلی 

 

 سال تحصیل  محل تحصیل  رشته تحصیلی  مقطع 

 1398-1394 گناباد  دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری کارشناسی 

 1400-1398 پزشکی تهران دانشگاه علوم  یپرستاری سالمند  کارشناسی ارشد 

 

 زمان تحصیل های ب( عنوان پایان نامه
 :  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان

در سالمندان با و بدون سابقه   19خودمراقبتی کووید های درک از بیماری و رفتار ای بررسی مقایسه 

  1400شهر گناباد  19ابتال به کووید 

 پاشایی پور دکتر شهزاد  : استاد راهنما

mailto:zistfrom@gmail.com


 پ( سوابق آموزشی 

 در بالین آموزشی های فعالیت  -

 رشته  نام کارآموزی  ردیف 
تعداد  

 گروه 

تعداد  

 واحد 
 شماره ابالغ  نام دانشگاه

1 

کارآموزی در عرصه  

بزرگساالن و  

 سالمندان 

 09/20/6108 آزاد اسالمی گناباد 2 2 پرستاری

2 
کارآموزی در عرصه  

 CCUویژه 
 09/20/6108 آزاد اسالمی گناباد 2 2 پرستاری

3 
کارآموزی سالمندان  

2 
 7083/ 09/20/2 گناباد یآزاد اسالم  2 1 پرستاری

4 
کارآموزی مادران و  

 نوزادان )اورژانس( 
 6707/ 09/20/2 آزاد اسالمی گناباد 2 2 پرستاری

5 

کارآموزی در عرصه  

بزرگساالن و  

 سالمندان 

 649/ 09/20/2 گنابادآزاد اسالمی  1 1 پرستاری

6 
پرستاری بزرگساالن  

 2و  1و سالمندان 
 2478/ 09/20/2 آزاد اسالمی گناباد 5/1 3 پرستاری

7 
پرستاری بزرگساالن  

 2و  1و سالمندان 
 1001/ 09/20/2 آزاد اسالمی گناباد 3 3 پرستاری

8 
کارآموزی بزرگساالن  

 3و سالمندان 
 1001/ 09/20/2 آزاد اسالمی گناباد 1 1 پرستاری

9 
کارآموزی مادران و  

 نوزادان )اورژانس( 
 1400آ/ /1759 علوم پزشکی گناباد 2/1 2 پرستاری

10 
کارآموزی بزرگساالن  

 2و سالمندان 
 1400آ/ /1759 علوم پزشکی گناباد 6/0 1 پرستاری

11 
کارآموزی اصول و  

 پرستاریهای مهارت
 1400آ/ /1759 علوم پزشکی گناباد 8/1 2 اتاق عمل



12 
کارآموزی روان  

 پرستاری
 1400آ/ /1759 علوم پزشکی گناباد 8/1 2 پرستاری

13 
کارآموزی در عرصه  

 2و   1بزرگساالن 
 123آ///ص1205 علوم پزشکی گناباد 5/0 3 پرستاری

14 

کارآموزی سامانه  

اورژانس پیش  

 بیمارستانی 

های فوریت 

 پزشکی
 123آ//ص/1205 علوم پزشکی گناباد 75/0 1

15 
کارآموزی در عرصه  

 داخلی های فوریت 

های فوریت 

 پزشکی
 123آ//ص/1205 علوم پزشکی گناباد 5/4 2

16 
کارآموزی اصول و  

 فنون مراقبتها 

های فوریت 

 پزشکی
 123/ص/آ/2785 علوم پزشکی گناباد 24/0 1

 1کارآموزی تروما   17
های فوریت 

 پزشکی
 123/ص/آ/2785 گنابادعلوم پزشکی   25/2 3

18 
کارآموزی فوریت  

 داخلی

های فوریت 

 پزشکی
 123/ص/آ/2785 علوم پزشکی گناباد 5/1 2

19 

کارآموزی نشانه  

شناسی و معاینات  

 بدنی

های فوریت 

 پزشکی
 123/ص/آ/2785 علوم پزشکی گناباد 5/1 2

20 
کارآموزی بزرگساالن  

 2و سالمندان 
 1400/آ/ 2050 گنابادعلوم پزشکی   8/1 1 پرستاری

21 
کارآموزی در عرصه  

 تروما 

های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 2050 علوم پزشکی گناباد 3/3 2

22 
کارآموزی اصول  

 فنون 

های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 2050 علوم پزشکی گناباد 3/0 1

23 
کارآموزی جراحی و  

 اطفال

های فوریت 

 پزشکی 
 1400/آ/ 2050 علوم پزشکی گناباد 2/1 1

24 

کارآموزی اورژانس  

بیمارستانی داخلی و  

 جراحی

های فوریت 

 پزشکی 
 1400/آ/ 2050 علوم پزشکی گناباد 7/2 2

  در عرصه کارآموزی 25
CCU 

 7459/ 09/20/2 آزاد اسالمی گناباد 5 5 پرستاری



26 
کارآموزی بزرگساالن  

 2و سالمندان 
 7459/ 09/20/2 آزاد اسالمی گناباد 1 1 پرستاری

27 

کارآموزی نشانه  

شناسی و معاینات  

 بدنی

های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 8/1 2

 لی کارآموزی داخ 28
های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 1/2 2

29 
کارآموزی  

 فارماکولوژی بالینی 
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 25/2 3 پرستاری

30 

رآموزی در عرصه  کا

ن و  بزرگساال

 2و  1سالمندان 

یپرستار  1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 1/2 2 

31 

کارآموزی پرستاری  

و   بزرگساالن

 1سالمندان 

 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 25/2 3 پرستاری

32 

کارآموزی پرستاری  

بزرگساالن و  

 2سالمندان 

 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 3 4 پرستاری

33 

کارآموزی پرستاری  

بزرگساالن و  

 3سالمندان 

 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 2/1 2 پرستاری 

34 
کارآموزی بهداشت 

 2و   1روان  
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 75/0 1 پرستاری

35 
پرستاری سالمندی  

3 

کارشناسی 

د ارش 

پرستاری 

 سالمندی

 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 12/1 1

36 
احیای قلبی ریوی  

 ( BLSپایه )

های فوریت 

 پزشکی
 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 35/0 1



37 
ابی جامع  ارزی

 سالمت در سالمندان

کارشناسی 

ارشد 

سالمت  

 سالمندی

 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 12/1 1

 کارآموزی در عرصه  38

کارشناسی 

ارشد 

سالمت  

ندیسالم  

 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 3 1

39 
کارآموزی نشانه  

 شناسی 

های فوریت 

زشکیپ  
 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 25/2 3

 کارآموزی جراحی  40
های فوریت 

زشکیپ  
 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 3 4

41 

کارآموزی عرصه  

  اورژانس بیمارستانی

 داخلی جراحی 

های فوریت 

 پزشکی
 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 5/4 6

42 
پرستاری  کارآموزی 

 )تروما(  3اورژانس 

کارشناسی 

رشد ا

پرستاری 

 اورژانس

 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 11/1 1

43 

کارآموزی نیاز های  

ویژه گروه های  

ذیر در  آسیب پ

 ث و فوریت ها حواد

کارشناسی 

ارشد 

پرستاری 

 اورژانس

 1401/آ/ 1524 علوم پزشکی گناباد 5/1 1

 

 های آموزشی تئوری فعالیت  -

 رشته  نام کارآموزی  ردیف 
تعداد  

 گروه 

تعداد  

 واحد 
 شماره ابالغ  نام دانشگاه

1 
احیای قلبی ریوی  

 پیشرفته 

های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 42/2 1



2 

های پزشکی  فوریت 

های در گروه 

 خاص)سالمندان(

های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 66/0 1

3 
فوریت های داخلی  

 تنفس   – 1

های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 1 1

4 
اورژانس های  

 محیطی 

های فوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 21/1 1

5 
ی در  کیفیت زندگ

 دی دوره سالمن

 کارشناسی

ارشد 

سالمت  

 المندیس 

 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 5/1 1

6 
بهداشت پرستاری 

 2روان  
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 5/1 1 یپرستار

 بهداشت سالمندان  7
بهداشت  

 عمومی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 1 1

 شناخت بیماری ها 8
ی هافوریت 

 پزشکی
 1400/آ/ 4362 علوم پزشکی گناباد 1 1

 

 آموزشی های سایر فعالیت  -    

 تاریخ دانشگاه نقش  عنوان ردیف 

 مدرس  وبینار پرستاری با طعم ارشد  1
علوم پزشکی  

 اصفهان
22/10/1399 

2 
وبینار ریسک و استراتژی  

 ریسک در کنکور ارشد پزشکی
 24/4/1399 علوم پزشکی گناباد مدرس 

3 
کارگاه تحصیالت تکمیلی در  

 پرستاری
 18/11/1399 علوم پزشکی گناباد مدرس 

 14/07/1398 علوم پزشکی گناباد مدرس  کارگاه صفر تا صد عکاسی 4



 09/07/1401 علوم پزشکی گناباد مدرس  مر یاه آلزاکارگ 5

6 
یزه اورژانس های  یمدرسه پا

 محیطی 
 01/08/1401 علوم پزشکی گناباد مدرس 

 

 ت( سوابق اجرایی 

 عضو واحد توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  •

 عضو واحد آموزش مجازی مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  •

 مربی پایه جمعیت هالل احمر شهرستان گناباد  •

 امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، ادبی سلوک عشق -سردبیر نشریه فرهنگی •

 اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو کارگروه ارتقای سالمت سالمندی مرکز تحقیقات و توسعه  •

 عضو شورای مرکزی کانون نشریات دانشگاه علوم پزشکی گناباد  •

 سفیر فرهنگی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت •

 دوره   2عضو انجمن علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مدت  •

 دوره  2به مدت  دبیر شورای صنفی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد  •

 عضو هیئت رئیسه پارلمان جوانان شهرستان گناباد در فرمانداری شهرستان گناباد •

 مسئول کانال تخصصی خبری مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد  •

 مسئول گرافیک و رایانه گروه فرهنگی هنری شهرستان گناباد •

 رادیو سالمندان( گوینده و تدوینگر شرکت مهر اندیشان دوستدار سالمت )پروژه کشوری •

 عضو هیئت رئیسه و ناظر شرکت مهر اندیشان دوستدار سالمت )پروژه کشوری رادیو سالمندان( •

 عضو تیم اجرایی دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور •

جمعیت هالل احمر شهرستان گناباد در پنجمین دوره همسفران  داوطلب پرستار پیش بیمارستانی  •

 د خورشی

جمعیت هالل احمر شهرستان گناباد در ششمین دوره همسفران  داوطلب پرستار پیش بیمارستانی  •

 خورشید 

دوره همسفران    هفتمینجمعیت هالل احمر شهرستان گناباد در داوطلب پرستار پیش بیمارستانی  •

 خورشید 



 پزشکی جمعیت هالل احمر شهرستان گنابادهای سرتیم فوریت  •

 پایگاه شهید علی حسینی نجم آباد ، پرستار پیش بیمارستانی جمعیت هالل احمر شهرستان گناباد •

 انتخاباتی شهرستان گناباد های کاربر رایانه حوزه  •

 امام خمینی)ره(  ارتحالعضو تیم اجرایی مراسم برگزاری  •

 پایگاه شهید چراغچی، عضو تیم اجرایی چهارمین یادواره شهدای بخش کاخک •

 شهید بخش کاخک  140و   1400عضو تیم اجرایی اولین یادواره شهدای حرم  •

 ین شهید فیاض بخش مشهد عضو تیم اجرایی هشتمین بازارچه خیریه آسایشگاه معلول •

 عضو تیم اجرایی نهمین بازارچه خیریه آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد  •

 معیت هالل احمر شهرستان گنابادجعضو تیم اجرایی پنجمین انتخابات مجامع  •

 علمی و اجرایی های ث(عضویت در انجمن

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو واحد توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   •

 عضو واحد آموزش مجازی مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  •

 عضو انجمن علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد  •

 عضو نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران  •

 عضو شبکه یوسرن دانشگاه علوم پزشکی تهران  •

 تحقیقاتی مصوب های ج( طرح

 

 وضعیت عنوان ردیف 

1 
در   ی خودمراقبت ی و رفتارها یماریدرک از بای سه یمقا یبررس 

شهر گناباد در  ، 19  د یسالمندان با و بدون سابقه ابتال به کوو

 1400سال 

ارائه گزارش ، خاتمه نهایی، مصوب

 نهایی

2 
سالمت   یارتقا ی سالمندان برا ویراد  یصوت های پادکست د یتول

 از کرونا یر یشگ یپ-فصل اول؛ سالمندان

ارائه گزارش ، خاتمه نهایی، مصوب

 نهایی

3 

سالمت   یارتقا ی سالمندان برا ویراد  یصوت های پادکست د یتول

با تاکید بر بیماری ها و مسائل شایع در  -دومفصل  ؛ سالمندان

 دوران سالمندی

 مصوب، در حال اجرا 



4 
قوه نامناسب در نسخ پزشکان بالویز داروهای تج سی شیوع برر

 1401در سال شهرستان گناباد 
 در حال اجرا مصوب،  

 

 داخلی و خارجی( های )کنگره ح(مقاالت

 

 نقش  کنگره  عنوان ردیف 

1 
رادیو سالمندان  ؛  رادیوییهای تولید پادکست

 برای ارتقا سالمت سالمندان

کنگره بین المللی    22

دانشجویان علوم  

پزشکی کشور در  

دانشگاه علوم پزشکی  

 گناباد

 نویسنده همکار

2 
  ع یو توز  ی به موارد سکته مغز ینگاه

  ی آن در بخش داخل ی تیو جمع یاجتماع

 عالمه بهلول گناباد  مارستانیاعصاب ب

  انه یکنگره سال ن یدوم

  یی دانشجو ی کشور

و    ستیو ب  یطبر

  انه یکنگره سال ن یدوم

  قات یتحق ته یکم

دانشگاه    ییدانشجو

 مازندران  یعلوم پزشک

 نویسنده همکار

3 

سالمندان با  قبتی در های خودمرابررسی رفتار 

اباد،  ، شهر گن19قه ابتال به کووید  و بدون ساب

 1400سال 

همایش کشوری  

آموزش و مراقبت جامع  

کووید  ر در پاندمی نگ 

19 

 اول نویسنده 

 خ( مقاالت )مجالت داخلی و خارجی( 

 

 وضعیت عنوان ردیف 

1 
در سالمندان با    یخودمراقبت های  و رفتار  ی ماریدرک از ب

 19  د یسابقه ابتال به کوو
 در دست داوری 



2 
درک از بیماری و رفتارهای خودمراقبتی  ای بررسی مقایسه 

 19سالمندان با و بدون سابقه ابتال به کووید  
 در دست داوری 

3 The Effect of Superbrain Yoga Exercises 

on Cognitive Functions of the Older Adults 
 در دست داوری 

4 Relationship between perception of aging 

and happiness in Iranian older adults 
 در دست داوری 

 

 د( ترجمه و تالیفات

 

 وضعیت نوع  عنوان ردیف 

 در دست داوری  تالیف  در سالمندان    تروما 1

 در دست داوری  تالیف  ران های شایع در اییت مسوم 2

 

 ذ( شرکت در کارگاه ها

 مجری  عنوان ردیف 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  در بزرگساالن   19دیابت و کووید های کارگاه تازه  1

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  کارگاه توانبخشی سالمندان 2

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  های سالمندی کارگاه اخالق در پژوهش  3

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  کارگاه اخالق در پژوهش با تاکید بر تخلفات پژوهشی  4

 وزارت بهداشتمعاونت فرهنگی  کارگاه اینفوگرافی  5

 کارگاه انتخاب مجله  6
کمیته تحقیقات دانشگاه آزاد  

 مشهد

 SPSSکارگاه جامع  7
تحقیقات دانشگاه علوم  کمیته 

 پزشکی همدان

 کارگاه مندلی  8
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم  

 پزشکی همدان



 کارگاه اندنوت  9
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم  

 پزشکی همدان

 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز کارگاه نورساینس، پیری و تاثیر پیری بر مغز  10

 گروه آموزشی دکتر میثم مجری  و آریتمی  ECGکارگاه تفسیر  11

 گروه آموزشی دکتر میثم مجری  ( و نتایج پاراکلینیک CXRکارگاه تفسیرگرافی)  12

13 
کارگاه وظایف و نقش های آکادمیک اعضای هیات علمی علوم  

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  EDCمرکز  

 گناباد

 کارگاه آموزش پاسخگو بر مبنای نیاز جامعه  14
دانشگاه علوم پزشکی  EDCمرکز  

 گناباد

 کارگاه آمادگی در مخاطرات 15
جمعیت هالل احمر جمهوری  

 اسالمی ایران 

16 
کارگاه کاربرد های الگوهای نوین تدریس در آموزش علوم  

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  EDCمرکز  

 گناباد

 دانشجویانهای ر( راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 ز( عناوین و افتخارات

 سال عنوان ردیف 

1 
  آموزشی برگزیده جشنواره شهید مطهری فرآیند  برتر مجری 

 در کالن منطقه 
1400 

2 
های  برگزیده جشنواره کشوری اشتراک گذاری ایده 

 در قسمت ترجمان دانش )اتا(دانشجویان علوم پزشکی ایران
1399 

3 
برتر در رویداد کشوری سالمندی حال  های ایده رتبه دوم 

 خوب
1400 

4 
گرنت مالی بهترین طرح پژوهشی از معاونت بهداشت  اخذ 

 وزارت بهداشت
1400 

 1399 برگزیده نخستین جشنواره کشوری کرونا کست 5

6 
رتبه سوم بخش تئاتر در رشته نمایش نامه خوانی دهمین  

 جشنواره بین المللی فرهنگی وزارت بهداشت 
1398 



7 
سخنوری دهمین  رتبه دوم بخش تئاتر در رشته اجرا و 

 جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت
1398 

8 
رتبه اول بخش تئاتر در رشته تئاتر خیابانی دهمین جشنواره  

 بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت )سیاره موز( 
1398 

9 
رتبه دوم بخش تئاتر در رشته تئاتر خیابانی دهمین جشنواره  

 )همه چی آرومه( بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت 
1398 

10 
رتبه اول بخش هنرهای تجسمی در رشته مجموعه عکس  

 دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت
1398 

11 
رتبه دوم بخش هنرهای تجسمی در رشته عکاسی دهمین  

 جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت
1398 

12 
  نهمین عکاسیدر رشته  تجسمیرتبه اول بخش هنرهای  

 فرهنگی وزارت بهداشت بین المللی  جشنواره 
1397 

13 
نهمین جشنواره  ای بخش تئاتر در رشته تئاتر صحنه رتبه اول 

 بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت 
1397 

14 
رتبه دوم بخش تئاتر در رشته اجرا و سخنوری نهمین  

 جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت
1397 

15 
برگزیده کشوری بخش تئاتر در رشته اجرا و سخنوری نهمین 

 جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت
1397 

16 
رتبه دوم بخش تئاتر در رشته نمایش نامه خوانی نهمین  

 جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت
1397 

17 
رتبه اول بخش هنرهای نمایشی در رشته نمایش نامه خوانی  

 هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
1396 

18 
کنگره بین المللی دانشجویان  بیست و سومین  مقاالت   اورد

 ل بیاردعلوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی 
1401 

 

 

 



 اجتماعی ذاری  اثرگژ( شاخص 

 

 تاریخ نقش  محل برگزاری  عنوان ردیف 

1 
سالمندان با   ه محور گفتمان محل 

 آلزایمر موضوع 
 11/07/1401 سخنران ختشهر بید 

2 
ن سالمندی و  و تغذیه دوراسالمت 

خودمراقبتی در پیشگیری از بیماری  

 های زمینه ای 

 05/10/1401 سخنران شهرستان بجستان

 

 تخصصی و غیر تخصصی های ( مهارتس

 تفسیر الکتروکاردیوگرام   •

 ICDLهفت گانه های مهارت •

 :  شامل Adobeمجموعه نرم افزاری   •

Adobe Photoshop, Adobe Premier, Adobe Audition 

 :  مجموعه نرم افزاری مایکروسافت آفیس شامل •

MS Word, MS PowerPoint, MS Excel 

 SPSSنرم افزار  •

 Cubaseنرم افزار  •

 Endnoteنرم افزار  •

 Mendeleyنرم افزار  •

 DSLRعکاسی با   •

 گویندگی و سخنوری  •

 


