بسمه تعالي

اكبر علي بابايي
آدرس :بجنورد ،خيابان فردوسي  ،02پالك ،02واحد يك ،تلفن0014020:
محل كار :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد ،دانشكده پرستاري مامايي ،تلفن 0096920 :داخلي0021 :
آدرس الكترونيكAkbar.alibabari@gmail.com :

اطالعات شخصي
وضعيت تاهل :متاهل

تاريخ تولد0111/2/0 :

محل تولد :تهران

عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در تاريخ 0122/2/1
عضو هيئت علمي نيمه وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد از سال 0121

جانباز شيميايي %02
با درجه معادل استادياري پايه 01

عضو هيئت علمي تمام وقت از سال 0122

سوابق تحصيلي
 -0كارشناس پرستاري مشهد ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد  0114تا 0112
 -0دوره تكميلي  BSمشهد ،دانشكده علوم پزشكي مشهد  0161تا 0166
 -1كارشناسي ارشد آموزش پرستاري ،گرايش داخلي جراحي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد  0169تا 0120

آموزش هاي كسب شده
 -0گذراندن دوره باز آموزي پرستاري جامعه نگر به مدت  0روز -تير  0121تهران
 -0شركت در كارگاه بازآموزي  ICUبه مدت  6روز -شهريور  0129بجنورد
 -1شركت در كارگاه آموزشي روش شناسي تحقيق به مدت  0روز -مرداد  0122بجنورد
 -4شركت در كارگاه مقدماتي ارتقاء كيفيت به مدت  1روز -بهمن  0122بجنورد
 -1شركت در كارگاه روش تدريس توسط  EDCبه مدت  0روز -شهريور  0122بجنورد
 -6شركت در دوره بازآموزي بررسي وضعيت سالمت و نشانه شناسي -مرداد  0120بجنورد
 -2شركت در دوره هاي آموزش كامپيوتر و سيستم عامل ويندوز  -92شهريور  0120بجنورد
 -2شركت در كارگاه آموزشي هماهنگي جمع آوري اطالعات طرح تدوين راهكار تقسيم وظايف آموزشي -تير  0120تهران
 -9شركت در كارگاه آموزشي روش شناسي به تحقيق به مدت  10ساعت -مرداد  0121بجنورد
 -02شركت در دوره آموزشي  ICDL-اسفند  0124بجنورد

تجارب كاري( اجرايي)
 )0سابقه  04سال فعاليتهاي مديريتي در سيستم بهداشتي درماني در سطوح:
 12/2/10 لغايت  12/00/01مربي آموزشگاه بهياري
 62/00/01 لغايت  61/0/12مدير آموزشگاه بهياري
 62/00/0 لغايت  16/02/01مدير بيمارستان امام رضا (ع) بجنورد عالوه بر مديريت آموزشگاه بهياري
مسئول ستاد مشترك آموزشي كمكهاي اوليه شهرستان بجنورد عالوه بر مديريت آموزشگاه بهياري
 61/00/0 لغايت 61/0/12
مربي غير هيئت علمي دانشكده پيرا پزشكي
 61/0/12 لغايت 61/00/2
مدير و معاون اداري مالي بيمارستان امدادي شهيد كامياب مشهد
 61/00/2 لغايت 66/6/09
مدير آموزشگاه بهياري بجنورد
 61/2/1 لغايت 62/2/00
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سرپرستي بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد عالوه بر مديريت آموزشگاه بهياري
 61/2/4 لغايت 62/2/00
 62/2/00 لغايت  69/02/0سرپرست شبكه بهداشت و درمان بجنورد
 69/02/0 لغايت  20/6/10مربي غير هيئت علمي دانشكده پرستاري مشهد ضمن ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد
 20/2/0 لغايت  20/00/06مربي غير هيئت علمي دانشكده پرستاري بجنورد
 20/00/06 لغايت  21/4/0مربي هيئت علمي دانشكده پرستاري بجنورد(طرح)
مربي غير هيئت علمي دانشكده پرستاري بجنورد
 21/4/0 لغايت 20/6/01
مربي هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي بجنورد
 20/6/01 لغايت 0122
مديريت گروه آموزش پرستاري به مدت  02سال از  0120لغايت 0120
استاد راهنماي دانشجويان پرستاري از سال  0121لغايت 0121
عضويت در شوراي پژوهشي دانشكده از سال  0120لغايت 0120
عضويت در شوراي آموزشي دانشكده از سال  0120لغاايت 21/6/0
عضويت در هيئت تحريريه نشريه الكترونيكي سالمت از  21/00/06لغايت 24/9/01

تجارب اجرايي در دانشگاه آزاد
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سابقه همكاري با دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد از سال  0120به صورت مربي حق التدريس و مديريت گروه
عضو هيئت علمي نيمه وقت از سال 0121
عضو هيئت علمي تمام وقت از سال 0122
مديريت گروه پرستاري از سال  0120تا  0190به مدت  00سال به جز سالهاي  0124تا 0122
عضويت در شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد به مدت يكسال

فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 )0سابقه  01سال فعاليت آموزشي نظري در زمينه هاي مباحث داخلي جراحي پرستاري
 )0سابقه  01سال فعاليت آموزشي باليني در زمينه هاي بخشهاي داخلي جراحي و دياليز
 )1تدريس در كارگاه آموزشي  EDCبه عنوان سخنران تحت عنوان حيطه هاي يادگيري -شهريور 0122
 )4شركت در اجراي طرح ملي واكسيناسيون كشوري سرخك و سرخجه  1روز -بهمن 0120
 )1تدوين كتاب جمعيت و تنظيم خانواده به همراه همكاران دانشكده سال 0120
 )6شركت در كنگره سراسري قلب و عروق بعنوان سخنران  1روز -خرداد  0121مشهد
 )2شركت در كنگره بينالمللي طب سنتي با ارائه پوستر 1روز 0121 -تهران
 )2شزكت در كنگره ورزش از ديدگاه پزشكي به عنوان سخنران -خرداد  0124تهران
 )9تدريس پرستاري دياليز در دوره بازآموزي پرستاران بخش دياليز بجنورد به مدت  92ساعت0121 -
 )02چاپ مقاله با عنوان بررسي تاثير رژيم غذايي حاوي گردو بر چربيهاي خوندر مجله علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي گناباد 0124
 )00اجراي طرح پژوهشي تاثير ورزشهاي هوازي بر روي چربيهاي خون(پايان نامه كارشناسي ارشد)
 )00اجراي طرح پژوهشي بررسي تاثير روزه داري در ماه مبارك رمضان بر عوامل بيوشيمي خون
 )01سابقه تدريس دورس آمار حياتي -روش تحقيق -روش تدريس و اصول آموزش -اصول مديريت پرستاري
 )04چاپ مقاله بررسي ارتباط عوامل موثر بر وزن هنگام تولد نوزادان شهر بجنورد در مجله دانشكده علوم پزشكي گناباد
 )01همكاري در اجراي طرح پژوهشي با عنوان تاثير موسيقي آشنا بر اضطراب قبل از عمل بيماران بخش جراحي عمومي بجنورد 0121
 )06همكاري در اجراي طرح پژوهشي بررسي ارتباط بين سطح افسردگي و سطح سالمت مرتبط با كيفيت زندگي دانشجويان پرستاري و مامايي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد در سال 0192
 )02اجراي طرح پژوهشي بررسي شيوع افسردگي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس خراسان شمالي و ارتباط آن با هورمون هاي تيروئيدي،
متغييرهاي دموگرافيك و روند ياليني
 )02اجراي طرح پژوهشي بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك سير باليني و پيش آگهي مولتيپل اسكلروزيس در بيماران خراسان شمالي
 )09همكاري در اجراي طرح پژوهشي بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سالمكت اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي بجنورد 0129

 )02شركت در پنجمين همايش سراسري پرستار ماما پژوهش با ارائه پوستر بيماري مالتيپل اسكلروزيس در خراسان شمالي  00و 01آذر 90
استان گلستان
 )00شركت در پنجمين همايش سراسري پرستار ماما پژوهش با ارائه پوستر كيفيت زندگي مرتبط با سالمت اعضاي هيئت علمي  00و 01آذر
 90استان گلستان

توانايي ها و مهارتها
مهارتهاي تخصصي:
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برنامه ريزي آموزشي در گروههاي درسي تخصصي پرستاري
آموزش مباحث تخصصي تخصصي هموديالسز
آموزش دروس داخلي جراحي در پرستاري
ارزشيابي نظري و عملي فعاليتهاي آموزشي

مهارتهاي عمومي:
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تفكر و نگرش سيستمي
قابليت رهبري
قابليت كار تيمي
توانمندي حل مسئله
توانمندي ارائه مطلب
توانايي در تحقيق و جستجو مطالب علمي و كاربردي
توانايي برقراري ارتباط موثر

مباحث مورد عالقه جهت تدريس:
مباحث تخصصي داخلي جراحي ،همودياليز ،روش تحقيق آمار حياتي ،اصول مديريت

خواندن و نوشتن:
تسلط كامل به زبان فارسي( شنيدن ،درك مطلب ،سخت گفتن ،نوشتن)
تسلط نسبي به زبان انگليسي( نوشتن و ترجمه)

