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 رتبه علمی

 مربی عضو هئیت علمی

 مدارک و دوره های اموزشی

 1364انستیتو پرستاری فیروزگر( سال  پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران)لیسانس  -

 1372فوق لیسانس آموزش پرستاری بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  -

 

 Story Line  25/4/1398کارگاه اشنایی با نرم افزار -

 Camtasia      18/4/1398کارگاه  -

 15/4/1398کارگاه انواع تحقیقات کمی -

 11/4/1398    نوید( )سامانه  lmsکارگاه  -

 21/12/1397کارگاه توانمندسازی اساتیدمشاوره تحصیلی شکل گیری اخالق حرفه ای -

 13/11/1397نشست هم اندیشی استادان  -

 16/11/1397(2سوموسند دانشگاهاسالمی)نشست هم اندیشی استادان باموضوع موانعوراهکارهای در نظام اموزشی دانشگاه مبتنی بر دانشگاه نسل  -

 11/1397/ 13تا  11صورت انقالب اسالمی مشهد مقدس کارگاه دانش افزایی سیرت و-

 10/11/1397کارگاه اموزش ثبت برنامه در سامانه اموزش مداوم -

 19/10/1397کارگاه استراتژهای جستجو -

 17/10/1397کارگاه اخالق در پژوهش  -

 26/9/1397ی  کارگاه رفتارسازمان-

 14/8/1397کارگاه حرکت بسوی دانشگاه نسل سوم -



 Hot topic      28/7/1397کارگاه نحوه استخراج -

 26/6/1397اساتید مشاوره تحصیلی           توانمندسازی کارگاه  -

 11/1397/ 20تا  18کارگاه دانش افزایی تعلیم وتربیت مشهد مقدس -

 11/1397/ 20مشهد مقدس  استاد ودانشجو ارتباط نشست هم اندیشی اساتید -

 6/1397/ 22و  21کارگاه دانش افزایی با موضوع سبک زندگی  -

 4/4/1397کارگاه اموزش پاسخگو   -

 30/3/1397کارگاه رانداخالق درپرستاری  -

 30/4/1397کرسی هم اندیشی تعامل اخالق استاد ودانشجو  -

 14/4/1397تا 12کارگاه سه روزه کارازمایی بالینی  

 visio 22/2/1397کارگاه استانداردسازی فرایندها واشنایی بانرم افزار-

 14/11/1396کارگاه مقاله نویسی پیشرفته  

 7/10/1396و6کارگاه توانمندی سازی اساتید دانش افزایی اساتیدباموضوع اقتصاد سیاسی  -

 23/9/1396و  8  کارگاه دانش افزایی استادان سیاست خارجی -

 28/4/1396و27پیشرفته  امار-

 10/5/1396و4کارگاه حجاب وعفاف -

 30/5/1396کارگاه توانمندی سازی اساتید دانش افزایی اساتیدباموضوع مهرورزی در نظام اجتماعی وخانواده  -

 26/4/1395نشست هم اندیشی استادان بحث وگفتگو پیرامون سند دانشگاه اسالمی -

 11/1395/ 30تا  28مشهد مقدس  2اسالم ومبانی انقالب اسالمی سطح کارگاه دانش افزایی اندیشه سیاسی-

 11/1395/ 21دانشگاه علوم پزشکی ایران 2کارگاه دانش افزایی اندیشه سیاسی اسالم ومبانی انقالب اسالمی سطح-

 11/1395/ 29کارگاه دانش افزایی دانشگاه نسل سوم 

 13/8/1395    (VPN)   ز دانشگاهکارگاه استفاده از پایگاه های اطالعاتی در خارج ا

  4/1395/ 24    2کارگاه دانش افزایی استادان اخالق علمی وحرفه ای سطح-

 21/5/1395الی  13    1کارگاه دانش افزایی استادان اصول تعلیم وتربیت اسالمی سطح-

 9/3/1395ومامایی ایران شرکت درکارگاه خدمات مبتنی بر شواهد/دفتر مطالعات وتوسعه امزش دانشکده پستاری -

  8/3/1395شرکت درکارگاه مهارتهای ارتباطی/دفتر مطالعات وتوسعه امزش دانشکده پستاری ومامایی ایران - 

 11/1394/ 16کارگاه دانش افزایی جایگاه تربیتی نماز و راهکارهای ترویج فرهنگ نماز در دانشگاه مشهد مقدس -

 5/1394/ 28و  27لمی وحرفه ای  کارگاه دانش افزایی استادان اخالق ع-

 1394همکاری و شرکت در کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران  -

 16/11/1394کارگاه دانش افزایی استادان جایگاه تربیتی نماز -
 

-Work shop on good clinical practice in clinical trials on 2-4 July 2008 (12-14 tri 1397) held clinical trial center at Iran 
university of medical sciences (IUMS). 
-Participated in the Video-Conference on moral distress which was held at the  school of nursing and Midwifery, Iran 

,2016thy 12luJran at I Tehran, ciences,Suniversity of medical  
-Has Participated in the Third Asian Family Health Research Awards Scientific Congress January 14-15,2007 Thran-
Iran 

 

 5/1394/ 28و  27کارگاه دانش افزایی استادان اخالق علمی وحرفه ای  -

 21/12/1393ه علوم پزشکی ایران کارگاه ماساژ درمانی، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگا -

 15/1393/ 13تا  15اسالمی مشهد مقدس  استادان تعلیم وتربیتکارگاه دانش افزایی -

 1393/ 23/4، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی Advanced PowerPointکارگاه آشنایی با اصول مالتی مدیا و  -

 1/9/1393( و تولید محتوا 2مجازی )موزش آشنایی با آکارگاه  -

 1/7/1393دانشگاه  LMSموزش مجازی وسیستم آشنایی با آکارگاه  -

 27/3/1392موزش دانشکده پرستاری و مامایی تهرانآکارگاه موسیقی درمانی / دفتر مطالعات و توسعه  -

 21/3/1393شرکت فعال در کارگاه ابزار سازی  -

 2/11/1392درمان کبد چرب های پیشگیری و  کارگاه را ه -



  3/12/91مرکز تحقیقات ایمونولوژی  ،New guideline in pediatric Asthma Managementکارگاه  -

 2/12/91،مرکز تحقیقات ایمونولوژی Noninvasive Ventilation Therapy in Asthmaکارگاه   -

 1/12/91تحقیقات ایمونولوژی ،مرکز  Emergency nursing care in Asthma and Allergyکارگاه  -

 9/10/1391شرکت فعال در کارگاه راهکار های عملی برای کنترل وزن و چاقی/ دفتر مطالعات و توسعه اموزش دانشکده پرستاری و مامایی تهران -

 25/9/1391مامایی تهرانکارگاه عوارض کار با کامپیوتر برسالمت و ورزش درمانی/ دفتر مطالعات و توسعه اموزش دانشکده پرستاری و  -

 23/8/91شرکت در دوره اموزشی مهارت های ارتباطی ، دفترپرستاری بیمارستان اکبر ابادی -

 20/8/1391کارگاه اشنایی با تکریم ارباب رجوع/واحد تحول اداری دانشکده -

 26/7/91دوره اموزشی ایمنی بیمار /دفترپرستاری بیمارستان اکبر ابادی -

  29/6/91/دفترپرستاری بیمارستان اکبر ابادی "نوزاد حیاءا"دوره اموزشی  -

 17/4/1391کارگاه اخالق حرفه ای  -

 30/3/1391 "چگونه یک سیستم یادگیری الکترونیکی موفق را طراحی کنیم؟"کارگاه  -

 27/3/1391کارگاه تفکر انتقادی  -

 9/3/1391کارگاه نقش ها و توانمندی های مدرس مجازی دانشگاه -

 8/3/1391-7رگاه مقاله نویسی کا -

 23/2/1391کارگاه کاربرد شبیه سازی گسسته پیشامد در مدیریت سالمت/ دفتر مطالعات و توسعه اموزش دانشکده پرستاری و مامایی تهران -

 20/2/1391و19ستاری و مامایی تهرانکارگاه ازمون سازی در مطالعات کمی /دفتر مطالعات و توسعه اموزش دانشکده پر -

 17/3/1391و 31/2/1391و13شرکت در جلسه هم اندیشی نقد و بررسی سریال پرستاران  -

 12/11/1390وICU  11 کارگاه مراقبت پرستاری در بخش -

 11/11/1390همراه با ورزش درمانی کارگاه پیشگیری و کنترل کمر درد، -

 14/10/1390درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  موزشی احتیاطات استاندارد/آکارگاه  -

 29/4/1390و28دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران  درمانی/ –کارگاه اعتبار بخشی خدمات بهداشتی  -

 20/4/1390دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  کارگاه مشاوره تحصیلی / -

 12/4/1390/دانشگاه علوم پزشکی تهران ن آو کاربرد  End Noteشنایی با آشرکت در کارگاه  -

 31/3/1390سیستم شعاع/ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران   Version 2کارگاه اشنایی با  -

 30/3/1390شرکت در ژورنال کالب شیوه های زندگی سالم و رفتارهای بهداشتی در سالمندان  -

 23/3/1390کارگاه حاکمیت بالینی  -

 22/3/1390و21کارگاه ارزشیابی بالینی  -

 18/3/1390کارگاه تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه  -

 16/3/1390کارگاه اخالق حرفه ای  -

 28/1/1390و27موزشی آکارگاه مولتی مدیای  -

 91-90( ترم اول 2(و)1برگزاری امتحان عملی اسکی درس مراقبت های پرستاری پیشرفته نوزادان ) -

 Asci 16/12/1389کارگاه  -

 9/12/1389کارگاه اخالق پزشکی و حرفه ای  -

 ASCI 23/4/1389شرکت فعال در کارگاه  -

 24/4/1388-22کارگاه پیشرفته مطالعات مداخله ای و ثبت کارازمایی بالینی  -

 4/2/1388-2کارگاه مراقبت های حمایتی وتسکینی در سرطان  -

 4/2/1388-2اران مبتال به سرطان کارگاه اصول مراقبت از کلوستومی در بیم -

 4/2/1388-2کارگاه بهداشت روانی داوطلبان یاری رسان به بیماران مبتال به سرطان  -

 25/10/1387/دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران Program Evaluationکارگاه  -

 22/8/1387و21مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،موسسه "طراحی مطالعات بالینی در طب مکمل"موزشی آدوره  -

 M.P.L 1/8/1387کارگاه تاکسونومی سئواالت و محاسبه  -

 29/3/1387-26کارگاه اموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر و مشاوره شیر دهی  -

 5/2/1387-1به عنوان سخنران برتر  NICUگارگاه اموزشی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  -

 NICU 1-5/2/1387دبیر علمی کارگاه اموزشی  -



 27/4/1386-26و انجام صحیح ان  CPRکارگاه مفاهیم احیا  -

 25/4/1386سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  کارگاه اموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر، -

 18/4/1386کارگاه ارزشیابی دانشجو در محیط بالینی  -

 11/4/1386دی کارگاه مهارت تفکر انتقا -

 30/3/1386موزش بالینی و دانشجوآکارگاه مشکالت  -

 7/11/1385و14و 16/10کارگاه روش های غیر تجربی تحقیق  -

 27/10/1385و26کارگاه بیماری های سل و ایدز  -

 4/11/1385وEnd Note3/10/1385   کارگاه اینترنت و کاربرد -

 18/9/1385و11و4کارگاه فنومولوژی  -

 17/8/1385اموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی/کارگاه  -

 25/6/1385مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری کارگاه تفکر انتقادی/ -

 2/6/1385و1پژوهشی دفتر امور پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  کارگاه مدیریت منابع معاونت / -

 15/4/1385و14 دانشگاه علوم پزشکی ایرانمعاونت پژوهشی دفتر امور پژوهشی در تحلیل آماری/  SPSSاربرد کارگاه شانزدهمین ک -

و  31/4/1385دانشگاه علوم پزشکی ایران مامایی -هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشکده پرستاری /مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشجویی کارگاه -

1/5/1385 

 4/5/1385 مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -دانشکده پرستاری دفتر توسعه آموزش /امتحانیارزیابی سواالت  کارگاه -

 12/2/1384 علوم پزشکی ایران مامایی دانشگاه -دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری / استفاده از نرم افزار کتابخانه )سیمرغ( کارگاه -

 3/3/1384 مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری /طرح درس و شایستگی بالینی کارگاه -

 26/9/1383دانشگاه علوم پزشکی ایران/مرکز همایش های رازی کارگاه مدیریت منابع -

 20/11/1383و19 علوم پزشکی ایران مامایی دانشگاه -دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی/ کارگاه -

 2/7/1383 دانشگاه علوم پزشکی تهران /مامایی اولین سمینار بین المللی پیشگیری،تشخیص و درمان استئوپروز -پرستاری کارگاه -

لوم دانشگاه ع مامایی -دانشکده پرستاری /مامایی ایران -آموزش مراقبت در منزل در دومین کنگره مراقبتهای پرستاریهماهنگی جهت برگزاری کارگاه  -

 22/7/1381پزشکی ایران 

دانشگاه علوم مامایی  -به عنوان سخنران / دانشکده پرستاری مامایی ایران -آموزش مراقبت در منزل در دومین کنگره مراقبتهای پرستاری کارگاه -

 30/11/1381-28پزشکی ایران

 18/4/1381 دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان مدرس/ ایرانمامایی  -آموزش مراقبت در منزل در دومین کنگره مراقبتهای پرستاری کارگاه -

 30/10/1381-28مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -دفتر آموزش مداوم دانشکده پرستاری /آمار پیشرفته کارگاه -

 9/11/1380و8مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -دفتر آموزش مداوم دانشکده پرستاری SPSS کارگاه -

 2/11/1380-29/10/1380 مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -پرستاری دفتر آموزش مداوم دانشکده /ه آمار پیشرفته و تحلیل آماریکارگا -

معاونت سالمت مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت، درمان و  به عنوان مدرس/ آموزش طرح کشوری پیشگیری و کنترل دیابت ویژه پرستاران کارگاه -

 12/7/1380و11زشکیآموزش پ

 23/10/1380و22 امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت پژوهشی دفتر /آموزش مقاله نویسی کارگاه -

 31/4/1380و 30/دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش مراقبت در منزل کارگاه -

 24/10/1383-22اه علوم پزشکی ایرانمعاونت پژوهشی دانشگ /آموزش احیای نوزاد کارگاه -

 16/11/1378-21علوم پزشکی ایران معاونت پژوهشی دانشگاه /آموزش روش تحقیق کارگاه -

 21/11/1378-16 دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش روش تحقیق/ کارگاه -

 20/7/1377-18م پزشکی ایران اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علو /روش تدریس )مهارت سخنرانی( کارگاه -

 5/5/1376و4مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -/ دانشکده پرستاریآموزش فرآیند مشکل گشایی و مدیریت کارگاه -

 مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -/ دانشکده پرستارییادگیری بر مبنای حل مسئله PBLمقدماتی  کارگاه -

 1376مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ایران /ارزشیابی و کسب مهارت کارگاه -

 25/11/1375-23ایران دانشگاه علوم مشکالت ان / کارگاه مشاوره شیردهی و حل -

 مامایی -/ دانشکده پرستاریآموزش و ارزیابی طرح سوال کارگاه -

 26/12/1375و25دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 22/2/1373-17پزشکی ایران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم /تغذیه با شیر مادرکارگاه ترویج  -



 23/6/1373-15مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -/ دانشکده پرستاریروش تحقیق کارگاه -

 10/2/1373پزشکی ایران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم /منابع مرجع پزشکی کارگاه -

 17/11/1378و16 دفتر خدمات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران /ی مقاله نویسیپنجمین کارگاه آموزش شرکت در -

 

 دوره های اموزشی

 1396دوره اموزش عفاف وحجاب سال

  زبان

 فارسی

 اذری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقه مندی های حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای فرهنگی -

 کیفیت زندگی -

 بهداشت مادر ونوزاد -

 سالمت زنان -

 سالمت/بهداشت باروری و....... ارتقای -

 اخالق حرفه ای -

 شیوه زندگی وخودمراقبتی -

 انتصابات اکادمیک کنونی 

 زشیعضو شورای آمو -

 صیلیهسته مشاوره پیشرفت تحعضو -

  تحصیلی دانشجویی مشاوره اساتید مسئول -

  جامعه سالمت پرستاری گروه پژوهشی کمیتهعضو -

  پرستاری دانشجویان تحصیلی مشاوره استاد -

 

 سابقه کار حرفه ای و تجربیات اموزشی

 تا کنون 1364مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  -دانشکده پرستاریبیست وهشت مربی  -

 1390-91(،ترم اول سال تحصیلی 2(و )1شرکت در برگزاری امتحان عملی اسکی درس مراقبت های پرستاری پیش رفته نوزادان ) -

 و عرصه در بالین 1( دانشجویان پرستاری بهداشت مادران و نوزادن log bookتهیه  بسته  های اموزشی الگ بوک ) -

 1381سال  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سالمت دفتر امور پرستاری (/مسئول پایگاه پرستاری )بزرگداشت مقام پرستار -

 1365-1366آموزش )کارآموزی( مامایی کرج  مربی -

 ستاری و مامایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدتدریس دروس مختلف پر -

در مقطع  کمکهای اولیه ،نوزادان -آموزش بهداشت و بهداشت مادران ،جراحی -داخلی ،کودکان ،اصول و مهارتهای پرستاری ،اصول و مهارتهای مامایی

 .سی ارشد کارشنادر مقطع روابط حرفه ای NICU بهداشت جامعه اخالق پرستاری ،3جامعهبهداشت کارشناسی و

 پسر و دختر گروه 2و1 نوزادن –تهیه و بازنگری طرح درس بهداشت مادران  -

 نوزادان–همکاری با برد پرستاری در بازنگری دروس پرستاری بهداشت مادران  -

 هماهنگ کننده کاراموزی ها -

 کاراموزی دانشجویان در عرصه های کار اموزی:سرپرستی  -

 ،ارتوپدی ،ICUو CCUبخشهای  کاراموزی داخلی و جراحی،،روز در هر ترم  60کاراموزی و کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری بهداشت به مدت 



کاراموزی  روانی، بهداشت و بهداشت مادران و نوزادان،بیماری های  مدیریت و خدمات پرستاری، مامایی، -فن پرستاری زنان، مامایی، کودکان، تنفس،

 و بهداشت سالمت جامعه NICUدانشجویان ارشد 

 

 
 پایان نامه ها

 سرپرستی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد :

 .راهنمااستاد بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر گرایش خطرپذیری دختران دوره دوم متوسطه حاشیه شهر ایالم    -

 1398در سال استاد راهنما قروه و دهگالن  یهادر بهورزان شهرستان یزندگ تیفیو ک یسالمت اجتماع یبررس -

 1398سال استاد راهنما تهران شهر سالمندان غرب  یبدن تیمشارکت در فعال شزیبا انگ یاجتماع هیارتباط سرما یرسبر -

 1397 المیا استاناستاد راهنما  سالمت نیمراقب در یزندگ تیفیک ودهنده سالمت ءارتقا  یسبک زندگ یبررس -

 1397استاد راهنما سال  بررسی تاثیرآموزش مراقبت های انتهای زندگی بردیسترس اخالقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان -

 1397استاد راهنما سال  ساله 10-12 پسران خودکارآمدی بر خانواده سرپرست مادران به خودآگاهی مهارت آموزش تأثیر بررسی -

سال  بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد نارس بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان استاد راهنما -
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ت ویژه بیمارستان های منتخب مقایسه کیفیت زندگی وتطابق مذهبی مادران با وبدون سابقه نا باروری دارای نوزاد بستری در بخش های مراقب -

 استاد راهنما 1396درسال شهر تهران

استاد 1395بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با کیفیت زندگی زنان یایسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران سال  -

 مشاور

شهر تهران / استاد راهنما آذر ماه  17دانش آموزان دبیرستانی پسر منطقه  بررسی ارتباط استفاده مشکل ساز از اینترنت با کیفیت زندگی در بین -
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 1393-1392استاد راهنما  ی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران وتهران/ان دربیمارستانهآ نارس وعوامل مرتبط با نوزاد از بررسی درک مادر -

بخش های مراقبت نوزادان/استاد  به زردی بستری در نوزادان مبتال فتوتراپی درعوارض  طول مدت و رادیومتری بر بررسی فتوتراپی مبتنی بر -

 1392-1391راهنما 

 استاد مشاور 1391یررسی تاثیر مراقبت کانکرویی بر وضیعت خواب و بیداری نوزادان ناررس تیرماه  -

 9/11/1390اور ،استاد مش 1390بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی سالمندان غرب تهران در سال  -

 مشاور 1389بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک ، سال  -

 ناظر 1395بررسی تاثیر اموزش استفاده از اینترنت به روش بحث گروهی بر پر خاشگری در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت اسفند -

مراجعه  2بر اگاهی،تبعیت از رژیم دارویی و غذایی در بیماران مبتال به دیابت نوع  Pictorialو Teach Back بررسی تاثیر دو روش اموزشی  -

 1390/ 10/8کننده به واحد دیابت بیمارستان امام خمینی )ره(شهرستان سقز،استاد ناظر 

د بررسی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در تیم درمان و سایر کارکنان مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهی -

 1384-1383صدوقی یزد/ مشاور اول 

به وزارت بهداشت، درمان و بررسی تجربیات کاری پرستاران شاغل مشمول طرح نیروی انسانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه های وابسته  -

 1383آموزش پزشکی شهر تهران/ به عنوان مشاور دوم 

به مقایسه نکات مورد توجه مادران نخست زا در هفته اول با مادران نخست زا در هفته ششم پس از زایمان در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته  -

 1382-1381دانشگاه علوم پزشکی ایران/ مشاور دوم 

 سه ای دقت ارزیابی مادران و پرستاران از شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان در بخش های جراحی اطفال بیمارستان های وابستهبررسی مقای -

 1378به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران/ عنوان مشاور دوم

 طرح های تحقیقاتی و پروپوزال های مصوب

 .استاد راهنمابررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر گرایش خطرپذیری دختران دوره دوم متوسطه حاشیه شهر ایالم    -

 1398در سال استاد راهنما قروه و دهگالن  یهادر بهورزان شهرستان یزندگ تیفیو ک یسالمت اجتماع یبررس -

 1398سال استاد راهنما تهران شهر سالمندان غرب  یبدن تیمشارکت در فعال شزیبا انگ یاجتماع هیارتباط سرما یرسبر -

 1397 المیا استاناستاد راهنما  سالمت نیمراقب در یزندگ تیفیک ودهنده سالمت ءارتقا  یسبک زندگ یبررس -

 1397استاد راهنما سال  نوزادانبررسی تاثیرآموزش مراقبت های انتهای زندگی بردیسترس اخالقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه  -

 



 داوری پروپوزال و پایان نامه ها ی ارشد پرستاری ومامایی-

 داوری ابزارپرسشنامه های ارشد پرستاری ومامایی-

 1397استاد راهنما سال  ساله 10-12 پسران خودکارآمدی بر خانواده سرپرست مادران به خودآگاهی مهارت آموزش تأثیر بررسی-

 1397راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد نارس بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان استاد راهنما سال  بررسی تاثیر-

شهر مقایسه کیفیت زندگی وتطابق مذهبی مادران با وبدون سابقه نا باروری دارای نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب -

 استاد راهنما 1396ران درسالته

 1393سال  والدین در پدران وارتباط ان با ویژه گی های جمیعت شناختی بررسی شیوع افسرده گی پس اززایمان-

 بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم اسایشگاه کهریزک -

وزارت بهداشت،  بررسی مراقبتهای ارائه شده به زنان باردار بستری و مبتال به بیماری قند در سه ماهه آخر بارداری در بیمارستانهای آموزشی وابسته به  -

 .1372آموزش پزشکی شهر تهران سال درمان و 

 93-1392علوم پزشکی ایران وتهران/استاد راهنما بررسی درک مادرازنوزادنارس وعوامل مرتبط باان دربیمارستانهی منتخب دانشگاه  -

-1391 بررسی فتوتراپی مبتنی بررادیومتری برطول مدت وعوارض فتوتراپی درنوزادان مبتالبه زردی بستری دربخش های مراقبت نوزادان/استاد راهنما -
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 انتشارات

 انتشار مقاله در مجالت معتبر داخلی

 

 رستاری اثر بخشی اموزش مراقبت های انتهای زندگی بر دیسترس اخالقی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان نشریه پرستاری کودکان انجمن علمی پ -  

 1397زمستان  2،شماره 5ایران.دوره

نشریه پرستاری کودکان انجمن علمی پرستاری  یر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بررسی تاث -  

 1397زمستان  2،شماره 5ایران.دوره

شکی البرز پژوهشی دانشگاه علوم پز-بررسی درک مادران ازنوزاد نارس وبرخی ازعوامل مرتبط با ان دربیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران.نشریه علمی  -       

      116-123صفحات 1393بهار2.شماره3دوره

 

در سه ماهه آخر بارداری در بیمارستانهای آموزشی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش بررسی مراقبتهای ارائه شده به زنان بستری و مبتال به بیماری قند  -

بهار و تابستان  30-38صفحه 14-15مامای دانشگاه علوم پزشکی ایران شماره  -مامایی دانشکده پرستاری -فصل نامه پرستاری /72پزشکی مستقر در شهر تهران سال
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  1393 زمستان 2 شماره اول سالمنداندوره پرستاری فصلنامهآسایشگاه  مقیم سالمندانمعنوي  سالمت -

 
-Effectiveness of end-of-life care education on the moral distress of nurse in neonatal intensive care units. 
Volume5.issue2(winter2019) 

 
- The effect of video interaction if mother-infant interaction on stress in mothers with Premature in neonatal Intensive Care Units. 
Volume5.issue2(winter2019) 

 

- Relationship Between Health-Promoting Behaviors and Quality of Life in Postmenopausal Women JCCNC 2017 Volume 3, Issue 
4(Autumn 2017 -- 2017)                    

 
- -Prevalence of Parental Postnatal Depression in Fathers and its Relationship with Demographic Characteristics. Journal of Client-

centered nursing care volume1.issue39summer2015-2015)  

  1Quality of life for elderly residents in nursing homeپاییز  1فصلنامه پرستاری سالمندان دوره دوم شماره  -
 

-The Relationship Between Spiritual Well-Being and Quality of Life Among Elderly People Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. 

Unauthorized reproduction of this article is prohibited.  
 
 

-The effect of Irradiance Monitoring of Phototherapy Devices on the Duration of 

 Phototherapy in Newborns With Jaundice. IJPM 

 

 کتاب ها)گرداوری و تدوین،ترجمه و ویرایش(

http://jpen.ir/browse.php?a_id=337&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0


 1381سالمی با تالیف اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران تمدن و پرستاری/ انتشارات  -
 

 1378آموزشهای جنین شناسی، بهداشت و آمار حیاتی/ انتشارات ارجمند با تالیف آرام فر، مهدی. بخشی، هومن. خوارزم، پژمان -

  

 کنفرانس ها /سمینارها/ارائه ها

 ارائه شفاهی 

 27/7/1397مدرس    کارگاه سالمت زنان -

 26/2/1397  مدرس کارگاه توانمندسازی اساتید مشاوره تحصیلی-

 24/2/1397پانل تخصصی مشاوره وراهنمایی تحصیلی پرستاری واینده شغلی  در دبیر-

 24/2/1397پانل تخصصی مشاوره وراهنمایی تحصیلی پرستاری واینده شغلی  درسخنرانی -

 2/3/1397اسکیزوفرینا برای ساختن زندگی بهتر  همایش همراه بامتالیان -

 1393اسفند پرستاری کنگره فرهنگی لشهای چا سخنرانی -

  پزشکی علوم ومامایی پرستاری دردانشکده مرغی درسمینارانفلوانزای سخنرانی -

، دانشکده پرستاری و مامایی "شناسی در علوم سالمتکاربرد پدیده "کنفرانس ادواری یک روزه انجمن علمی پدیده شناسی علوم سالمت ایران با عنوان  -

 1/11/1393دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 22/11/1392تا24دوازدهمین دوره اموزش مقدماتی طب سنتی ایرانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران  -

ایمونولوژی ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم عضو هئیت رئیسه در دومین همایش بین المللی ایمونولوژی ،اسم و الرژی ،مرکز تحقیقات  -

 1/12/1391تا3پزشکی تهران 

 23/9/1391و24سمینار کشوری پیشگیری از رفتارهای پرخطر با همکاریهای بین رشته ای در نظام سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  -

 15/8/1391تا18، دانشگاه علوم پزشکی تهران"نوزادانپرستار حرفه ای ،حرفه پرستاری در بخش های مراقبت ویژه "همایش  -

 14/10/1390و15و نوزاد،دانشگاه علوم پزشکی تهران  HIVسمینار  -

 3/8/1390و4، دانشگاه علوم پزشکی تهران "زایمان فیزیولوژیک"سمینار -

 29/7/1390لغایت  27/7/90همایش بین المللی اتحادیه اسیا و جنوب اقیانوسیه استومی که توسط انجمن استومی ایران برگزار شد، -

 21/10/1389تا23،سالن همایش های رازی "ارتقاء کیفیت مراقبت"سمینار سراسری پرستاری و مامایی  -

 12/2/1389موزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران ،عضو هئیت رئیسه سخنرانی در یازدهمین همایش کشوری ا -

  12/2/1389تا10شرکت در یازدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی که  در تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران برگزار شد  ،  -

 15/11/1388تا13، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران "چالش هارویکرد ها و "شرکت در سومین کنگره اموزش پرستاری و مامایی -

 26/8/1388، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران "عفونت های حاد دستگاه تنفسی با تاکید بر انفلوانزای نوع ا "سمینار  -

 16/8/1388ی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده پرستار"انفلوانزای ...مقابله با پاندمی "شرکت در سمینار اموزشی  -

  4/2/1388تا2از تاریخ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی شرکت در دومین کنگره مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان ، -

علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی شرکت در گارگاه های جنبی دومین کنگره مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان، دانشگاه  -

  4/2/1388تا2

 "بهداشت روانی داوطلبان یاری رسان به بیماران مبتال به سرطان"گارگاه -

 "اصول مراقبت از کلوستومی در بیماران مبتال به سرطان "کارگاه  -

 1/12/1387لغایت 1387/ 30/11المی ایران،ساله جمهوری اس 20شرکت در همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز  -

، دانشگاه علوم پزشکی ایران و با همکاری انجمن "دستاورد ها و تازه ها"ایراد سخنرانی در ششمین کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی  -

 7/11/1387تا5پرستاری ایران

 24/1/1388دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران برگزار شد (  که در تهران B)شرکت در کنفرانس تازه های هپاتیت مزمن نوع -

 5/2/1387تا1ایراد سخنرانی در کارگاه پرستاری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان  -

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  ،"ارتباطات انسانی"عضو هیئت رئیسه جلسات در پنجمین کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی  -

 1311/12/1386تاایران ،

 3/4/1386، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران "اماده سازی برای زایمان طبیعی "سمینار -

 7/3/1386، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران"اموزش بالینی و چگونگی ارتقاء ان"سمینار -



 1/3/1386، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران "انسجام اسالمی و سالمت در بهداشت زنان "سمینار-

 19/2/1386با حضور اقای دکتر کاظمی پور ،دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  "سرمایه اجتماعی و سالمت"ایراد سخنرانی با عنوان-

  22/12/1385تا21حضور فعال و مستمر در دومین کنگره رویکرد های نوین در اموزش پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران -

 10/12/1385شرکت دراولین  همایش سراسری طب النبی )ص(،-

 1/11/1385و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  ، دانشکده پرستاری"بررسی و ارزیابی درد و روش های تسکین ان"شرکت در سمینار-

 25/8/1385شرکت در کنفرانس الکتروفیزیولوژی و نورورادیولوژی در بیماری های اعصاب کودکان،در سالن امفی تئاتر بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( ،-

 10/8/1385تا5   ایراد سخنرانی در چهاردهمین همایش پرستاری کودکان ،از تاریخ -

 15/4/1385مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار دانشجویی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت، دانشکده پرستاری -

 30/10/1383مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -، مرکز تحقیقات پرستاریOvidسمینار بانک های اطالعاتی و ژورنال های الکترونیکی  -

 23/7/1383مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سائل پزشکی قانونی، دانشکده پرستاریسمینار آشنایی با م -

 22/7/1383ایران مامایی –ایراد سخنرانی در سمینار آموزشی بررسی سالمت جنین، مرکز تحقیقات دانشکده پرستاری -

 2/7/1383اولین سمینار بین المللی پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز، مرکز تحقیقات غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران  -

 20/4/1383سمینار آشنایی با مسائل قانونی امور پزشکی، مرکز پزشکی قانونی -

 17/9/1382-20 پنجمین کنگره بین المللی زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران -

 18/11/1381و30مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران -کنگره مراقبتهای پرستاری -

 30/4/1381مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار بیماریهای عفونی نوظهور به عنوان دبیر ، دانشکده پرستاری -

 30/4/1381مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار بیماریهای عفونی نوظهور، دانشکده پرستاری -

 25/4/1381اولین گردهمایی نیکوکاران خیراندیشان، بنیاد اسالمی توحید )خیریه( فرهنگسرای بانو  -

 23/4/1381م پزشکی ایران مامایی دانشگاه علو -سمینار استرس  و روشهای مقابله با آن، دانشکده پرستاری -

 1381یازدهمین کنگره ساالنه بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران -

و گرمسیری ایران  یازدهمین کنگره ساالنه بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران به عنوان سخنران ، انجمن متخصصین بیماریهای عفونی -

1381 

 30/4/1381مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار تازه های مدیریت و آموزش، دانشکده پرستاری -

 12/9/1380مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار دانشجویی مشاوره و راهنمایی ازدواج، دانشکده پرستاری -

 4/5/1380معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  همایش آموزشی پرستار و ارتباطات، -

 24/4/1380مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار ارزشیابی، دانشکده پرستاری -

 9/3/1380مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار بهداشت خانواده از دیدگاه اسالم، دانشکده پرستاری -

 9/3/1380مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -از دیدگاه اسالم به عنوان سخنران ، دانشکده پرستاری سمینار بهداشت خانواده -

 23/3/1380مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -اجتماعی سالمندان، دانشکده پرستاری -سمینار مشکالت روانی -

 1380دومین کنگره بیماریهای گوش و کبد ایران، مرکز تحقیقات گوارشی بیمارستان دکتر شریعتی  -

  1380مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار طب سنتی،دانشکده پرستاری -

 15/10/1379شرکت در همایش سراسری پرستاری در اورژانس، سازمان تامین اجتماعی اداره کل آموزش -

 1379کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایراننهمین  -

 23/9/1379مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سمینار پیشگیری از خودکشی، دانشکده پرستاری -

 16/5/1379و17همایش آموزش پرستار و جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 15/4/1379مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -ینار مدیریت و آموزش پرستاری، دانشکده پرستاریسم -

 25/3/1379مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -سمینار زن و سالمت، دانشکده پرستاری -

  1379 ایران پزشکی علوم دانشگاه مامایی، –کنگره هماهنگی آموزش، بهداشت و درمان در پرستاری  -

 1378کنگره سراسری مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران  -

مامایی دانشگاه  -کنفرانس تاثیر ورزش عضالت لگن بر بی اختیاری ادرار گذرا در دوران بارداری و پس از زایمان به عنوان سخنران ، دانشکده پرستاری-

 1378علوم پزشکی ایران

 1378لروز جهانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همایش جمعیت و توسعه به مناسب سا -

  1378مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -استاد راهنما در سمینار دانشجویی مسمومیت دوران بارداری ، دانشکده پرستاری-

 



 ارائه پوستر

 1393بیماران مبتال به سرطان کنگره پرستاري اسفندموضوعات اخالقی، چالش ها و راهکارهاي ارتباط موثر در مراقبت تسکینی از -

 1393بررسی نیاز هاي آموزشی زنان باردار مبتال به دیابت بارداري در آموزش بالینی کنگره پرستاري اسفند - 

 فعالیت های فرهنگی 

 1365شرکت درخدمات جنگی دربیمارستان بقیه ا....االعظم  -

 1377درمسجد صا حب الزمان)عج( تدریس دروس بهداشتی وکمکهای اولیه -

 عضوبسیج جامعه پزشکی -

 5/8/89سرپرست شعبه تربیت بدنی کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی -

 6/3/88کده پرستاری و ماماییسرپرست شعبه تربیت بدنی کانون بسیج جامعه پزشکی دانش -

 عضو کمیته فرهنگی -

 ارباب رجوع نماینده تا م االختیارتکریم -

 تاکنون1390ازسال  دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری ه تحصیلیاستاد مشاور -

 جوایز و افتخارات 

 1397گروه برتردرحوزه اموزش پاسخگودانشگاه علوپزشکی ایران جشنواره وثوق -

 1397پرستار نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران -

 29/10/1397به مناسبت شرکت درمطالعه هم گروهی سالمت کارکنان  دانشگاه علوم پزشکی ایرانتقدیرنامه از معاونت تحقیقات وفناوری -

 1397تقدیرنامه ریاست محترم دانشگاه به مناسبت بزگداشت مقام معلم واستاد -

دانشگاه علوم پزشکی ایران نیمسال  تقدیرنامه به مناسبت کسب باالترین نمره ارزشیابی در گروه سالمت از معاونت اموزشی دانشکده پرستاری ومامایی-

 95-96دوم سال تحصیلی

 1395بعنوان پژوهشگر برترازگروه سالمت جامعه سال  از رئیس دانشکدهتقدیرنامه  -

 1393دانشگاه بعنوان معلم بالینی برتردرجشنواره دکتروثوق دی ماه محترم  یاستتقدیرنامه ر -

  1393/ 30/10دانشگاه سرپرست تقدیرنامه از  -

 1392پرستاری ومامایی تهرانتقدیر نامه از سرپرست دانشکده  - 

 1390تقدیر نامه از ریاست دانشگاه  -

 1388 در راستای امور فرهنگی دانشگاه  تقدیر نامه از ریاست دانشکده -

 19/12/87تقدیر نامه از رئیس دانشکده به دنبال کسب نتایج مطلوب در طرح تکریم ارباب رجوع -

 NICU11/2/87 ه عنوان دبیر علمی کارگاه اموزشی نامه از رئیس دانشکده بتقدیر  -

 نماینده تام االختیار دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص تشکیل کمیته طرح تکریم ارباب رجوع -

همکاری و هماهنگی با بخشهای مرکز تقدیر نامه از حسین شیربیابی مدیر بیمارستان شهید اکبرآبادی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دلیل نهایت  -

18/2/85 

 6/2/85از میزان رضایت دانشجویان  نظرسنجیتقدیر نامه از رئیس دانشکده  -

 25/12/82 تقدیر نامه از مدیر گروه بهداشت جامعه و مادران و نوزادان به دنبال شایستگی در انجام وظایف محوله و همکاری در پیشبرد اهداف اموزشی -

 7/9/81مه از رئیس دانشکده به دنبال شایستگی در انجام وظایف محوله و همکاری در پیشبرد اهداف اموزشی تقدیر نا -

 1381/ 25/4تقدرنامه از وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی معاونت سالمت دفتر امور پرستاری -

اکبر در بیمارستان  "مراقبت در منزل"تقدیر نامه ازمعاونت اموزشی و ریاست دانشگاه به دنبال همکاری در اجرای بخشی از طرح پیشنهادی  -

 2/12/79ابادی

 9/2/79 بزرگداشت روز معلم به مناسبت 9مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران سرکارخانم نیک روش -سرپرست دانشکده پرستاریتقدیر نامه از  -

 1378مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده پرستاریتقدیر نامه از  -

 16/12/71 بزرگداشت روز معلم دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبتمحترم دکتر سیدجمال الدین سجادی ریاست  اقایتقدیر نامه از -

 4/5/71مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران سیدباقر مداح به مناسبت بزرگداشت روز معلم  -پرستاریسرپرست دانشکده تقدیر نامه از  -



 

 1398انتصابات اکادمیک کنونی: مسئول اساتید مشاوره تحصیلی 

 1398اخرین بازبینی 


