نام و نام خانوادگي :مهدی عبدالکریمی داورانی
سوابق اموزشی:
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشجوی دکتری آموزش بهداشت وارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی یزد

مقاالت چاپ شده:

ردیف عنوان مقاله
کیفیت زندگی ورابطه
1
آن بامیزاناسترس
وروشهای مقابله با آن
دربیماران با اختالل
کرونری
بررسی تاثیر آموزش
2
احیای قلبی عروقی بر
اگاهیکارکنان پرستاری
واعضائ تیم احیای
یکی از بیمارستانهای
استان کرمان
بررسی تاثیر وضعیت
9
خوابیده به شکم بر
میزان اشباع اکسیژن
شریانی نوزادان بستری
در بخش مراقبتهای
ویژه
امنیت وایمنی از دیدگاه
4
قران کریم

نویسندگان
مجله
علمی-پژوهشی دانشگاه عصمت نوحی،مهدی
علوم پزشکی رفسنجان عبدالکریمی(نویسنده
مسئول)محسن رضاییان
مجله دانشکده
پرستاری
ومامایی رازی

محدثه محسن پور،زهرا زمستان 1911
ایمانی،مهدی
عبدالکریمی

علمی-پژوهشی دانشگاه مسعود ریانی،فاطمه
علوم پزشکی رفسنجان عسکری،محسن
رضاییان،محمود شیخ
فتح اللهی،مهدی
عبدالکریمی
چاپ در چکیده مقاالت
نخستین کنگره قرآن
پژوهی وطب

شماره و سال
دوره دهم،تابستان1931

مهدی عبدالکریمی،مجید
کاطمی

طرحهای تحقیقاتی مصوب:
بررسی تیتر انتی بادی هپاتیت Bوارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
همکاران:
مهدی عبدالکریمی(مجری طرح)،علی راوری،علی خدادادی،محمد کاظمی
وضعیت طرح:در حال اجرا

سوابق تدریس:
واحد های تئوری:
کمکهای اولیه(دانشجویان بهداشت محیط،بیهوشی)
فوریتها(دانشجویان اتاق عمل)
تکنولوژی گوارش وغدد(دانشجویان اتاق عمل)
مراقبتهای ویژه(دانشجویان بیهوشی)
بیماریهای گوارش وغدد(دانشجویان اتاق عمل)
کلیات پزشکی وبهداشت(بهداشت عمومی)
واحدهای عملی:
کارآموزی نشانه شناسی
کارآموزی مراقبتهای ویژه
کارورزی بخش داخلی

ج) تجارب حرفه اي:
-1سابقه هفت سال کار بالینی در بخشهای مراقبت ویژه
-2رابط وناظر اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در بیمارستان علی ابن ابیطالب
-9عضو کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
-4عضویت در دفتر بهبود كیفیت بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
-5حضور به عنوان مربی در دانشکده پرستاری ومامایی رفسنجان به مدت دو سال
-6استاد مشاور دانشجویان پرستاری ورودی  31دانشکده پرستاری ومامایی رفسنجان
-7عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک در امور پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی رفسنجان
-1عضو کمیته اجرایی نخستین کنگره قرآن پژوهی وطب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
-3همكاري به عنوان داور در نخستین کنگره قرآن پژوهی وطب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
-11همكاري به عنوان داور درمجله مراقبت برتردانشكده پرستاري ومامایي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

