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 موزشيآمدارك و دوره هاي 

  1368  تربيت مدرس(، دانشگاه پرستاريفوق ليسانس پرستاري )آموزش 

 1364 مشهد پزشكي علوم دانشگاه پرستاري، ليسانس 

 مشهد 1358 وزارت بهداشت درمان  دیپلم ماما سپاهي  

 هاي آموزشيدوره 

 1374بيمارستان فيروز ابادي دانشگاه علوم پزشكي ایران دوره اموزش معاینات بالين 

  ( و نجميه)راحي زنان (و بقيه اهلل ) جراحي هاي  مختلف (از جدوره ازموشي اتاق عمل بيمارستان امام خميني )بخش و اتاق عمل سرطان

 .سپاه پاسداران دانشگاه طرف

 1380 دانشگاه علوم پزشكي ایران گارگاه روش مدیریت سواالت امتحاني 

  1379 دانشگاه علوم پزشكي ایران -تكنولوژي اموزشيگارگاه روش 

  1390 دانشگاه علوم پزشكي تهران سال به باال10دوره اموزش تدبير اعضائ هيات علمي  

  1391 دانشگاه علوم پزشكي تهران از راه دور )مجازي(دوره اموزش دانشگاه مجازي و اموزش 

 1391 دانشگاه علوم پزشكي تهران دوره   ضيافت اساتيد دانشگاه تاالر رازي  

 1387دانشگاه علوم پزشكي ایران  سمينار مالک اشتر و حكومت علي 

  1382کارگاه مدیریت منابع تاالر رازي  دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 1378  -ایران پزشكي علوم دانشگاه – کارگاه روش تحقيق 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی
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  1380 -ایران پزشكي علوم دانشگاه –کارگاه مقاله نویسي 

  1382 – کشور پزشكي علوم تحقيقات ملي مرکز –کارگاه فيش برداري 

  1380 – مامایي و پرستاري دانشكده –کارگاه آموزش مراقبت در منزل 

  1380 – مامایي و پرستاري دانشكده –کارگاه مدیریت مراجع 

  1381 – مامایي و پرستاري دانشكده –کارگاه گاز هاي خون شریاني 

 -(1381بيماریهاي عفوني نوظهور) 

 (1380بهداشت خانواده)-  

 (1379ژنتيک و کاربرد آن در پزشكي)-  

 (1379ایدز)-  

 (1379کنگره هماهنگي آموزش بهداشت و درمان در پرستاري و مامایي)- 

 (1380ارزشيابي) 

 -  (1380رویكردهاي نوین در آموزش پرستاري و مامایي)کنگره 

 - (1383کنگره اخالق پزشكي)- 

 (1383سمينار آشنایي با مسائل پزشكي قانوني)- 

 (1383کارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي)- 

 (1383سميناربانكهاي اطالعاتي و ژورنالهاي الكترونيكي ) 

  گذراندن دوره هاي هفت گانهICDL (1384و اخذ مدرك عالي) 

  گذراندن کارگاه کاربردspss (1384در تحليل آماري ) 

 ( 1384گذراندن کارگاه مدیریت منابع) 

  (1384کذراندن کارگاه  مهارت سخنراني) 

 ( 1384گذراندن کارگاه روش تحقيق کيفي) 

 (1386گذراندن کارگاه آموزش پزشكي مبتني بر شواهد) 

 (1386گذراندن کارگاه ارزشيابي دانشجو در محيط باليني) 

 ( 1386گذراندن کارگاه ارزشيابي پژوهش و شاخص هاي آن) 

 1390ميكوب ها و انتي بيوتيک ها بيمارستان پوست رازي دانشگاه علوم پزشكي تهران  

  1390سمينار دیابت واسكرینينگ پرسنل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سالروز دیابت دانشكده توان بخشي شهي بهشتي 

 1391 راضي تاالر–بيماران .........بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران  سمينار تغدیه و 

   

 نزبا

 . نگليسي) متوسط(و  يترک فارسي 

 عالقه مندي هاي حرفه اي

 -آموزش باليني 

  چشم –گوش و حاق و بيني –زنان  -تنفس -فن پرستاري-اعصاب -اورولوزي -داخلي قلب و عروق-داخلي جراحي گوارش و غددپرستاري-

 -بخش اورژانس

 هاي تئوري: آموزش 

 اب و الكتروليت ها  -سمينار مسائل  -اعصاب –سرطان  –فوریت ها  –غدد درون ریز و برون ریز  –گوارش  –تنفس  -پوست وسوختگي–
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قلب و -بالين و بررسي وضعيت سالمتمعاینات    -بيماري هاي دستگاه تناسلي زنان  -بيماري هاي عفوني–بيماري هاي دستگاه ادراري 

 -اتاق عمل -فوریت ها–عروق 

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 1382از  کميته مشاورین تحصيلي 

  1384ایران از  پرستاران قلبعلمي عضویت در انجمن 

  1384عضو نظام پرستاري ایران از 

 1386ضو انجمن پرستاري ایران ع 

  1385عضو بسيج جامعه پزشكي ایران 
 

 انتصابات آکادمیك کنوني

  1390عضو شوراي پژوهشي گروه از سال 

 مشاور تحصيلي دانشجویان پرستاري 

  1394مسئول پراتيک 

 1396منتور بيمارستان فيروزگر 

 1390مسئول درس سالمندي 

  1390مسئول درس بيماري هاي مزمن ارشد پرستاري 

 سابقه کار حرفه اي و تجربيات آموزشي 

  1358-1357مشهد وزارت بهداشت  ماما سپاه  

  الي 1359بيمارستان مطهري -پرستار سوختگي 

 1370تا 1365و درس اتاق عمل و بالين اطاق عمل  سپاه  علوم پزشكي مدرس دانشگاه 

 1364بيمارستان سينا مشهد  بخش زنان و زایمان ،سرپرستار 

  1370مدرس دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  همكاري با دانشگاه آزاد شاخه پرستاري گرج 

  دانشكده پرستاريتهران  همكاري با دانشگاه شاهد 

 بيماري هاي عفوني، پوست و دستگاه تناسلي زنان، بيماري هاي زنان و -بيماري هاي سيستم تنفسي-گوارش مدرس دروس پرستاري ،

بيماري هاي غدد درون ریز و  –بيماري هاي سيستم اعصاب  -ابيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي -سوختگي، سرطان، آب و الكتروليت ها

 بيماري هاي گوش–سمينار مسائل –قلب و عروق  –فوریت ها -بيماري هاي بافت همبند -برون ریز

 مربي پرستاري باليني 

 تدریس در کالسهاي امادگي کارشناسي ارشد 

  امادگي کنكورکارشناسي  رفع اشكالتدریس در دوره هاي 

  استومي تدریس در کارگاه 

 زخم و پانسمان در کارگاه سیتدر 

 زخم و سوختگي در کارگاه سیتدر 

 دیاليز صفاقي در کارگاه سیتدر 

 احيائ قلبي تنفسي در کارگاه سیتدر 

 معاینات بالين در کارگاه سیتدر 

 معاینه قلب و عروق  در کارگاه سیتدر 
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 خطا هاي ازمایشگاهي پرستاران در کارگاه سیتدر 

 اخالق پرستاري در کارگاه سیتدر 

 دیابت  در کارگاه سیتدر 

 دیابت  مرگز تحقيقات غدد دانشگاه علوم پزشكي ایران در کارگاه سیتدر 

 تدریس در کارگاه درد 

 تدریس در کارگاه معاینات سيستم گوارش و شكم 

  زخم دیابت و پاي دیابتيکتدریس در کارگاه 

 هاي ارتباط سازمانير کارگاه روش تدریس د 

 بررسي سرو گردن  بيمارستان شرکت نفت در کارگاه سیتدر 

 حاکميت باليني و ایمني بيمار در کارگاه سیتدر 

  

 شايستگي هاي آموزشي

 1389دانشجویي دبيري سمينار 

   1391سخنران پانل کنگره سوختگي سال  

  1392و 1391سوختگي عضوهيات ریيسه ارایه مقاالت سوختگي کنگره 

  عضو کميته علمي کنگره سوختگي 

 1391عضو کميته علمي کنگره اسم و الرژي 

 عضو هيات رئيسه ارائه مقاالت اسم و الرژي 

 هيات رئيسه کنگره پرستاري و ارتقاء سالمت 

 1387عضو کميته اموزش مداوم کشوري 

  1386عضو پانل کنگره جراحان 

  1397معلم برتر 

  1395پژوهشگر برتر 

  1397پژوهشگر برتر 

 

 تجربيات پژوهشي

  بيمارستان هاي اموزشي علوم مراجعه کننده به  ازوفازیت ریفالکسبيماران داراي  و عود ریفالکس در خودازبررسي تاثير آموزش بر مراقبت

 1375ایران  پزشكي

  1367بررسي دانش خود مراقبتي در بيماران جذام در مرکز جذام مشهد 

  1379علوم پزشكي ایران مبيالئ به سرطان   ماساژ پا بر درد بيماران تاثيربررسي 

  1387بيمارستان شهيد مطهري –بررسي تاثير حرکت درماني بر اختالالت حرکتي دست بيماران سوخته دست 

  1388بررسي اپيدميولوژي بيماران سالمند متال به سوختگي بيمارستان شهيد مطهري 

 1389پژوهش و مالي اداري -رستاري دانشكده پرستاري از معاونت اموزشي بررسي رضایتمندي دانشجویان پ 

 1386بررسي کيفيت زندگي زنان یائسه دربيمارستان هاي اموزشي تهران 

  1390بررسي تاثير ماساژسوئدي بر درد و اضطراب بيماران سوخته در بيمارستان شعيد مطهري 

 1391سرپایي بيمارستان مطهري  بررسي تاثير ماساژشياتسو بر درد و اضطراب بيماران 

  1388بررسي الگوي تغدیه دانش اموزان مدارس غرب تهران و قدو وزن 

 1395بررسي تاثير ماساژ و موسيقي بردرد  و اضطراب ناشي از پانسمان در بيماران سوختگي 
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 1394بررسي تاثير موسيقي ترجيحي بر خواب بيماران سوختگي 

 1392م سوختگي بررسي تاثي پانسمان الوورائ بر زخ 

  1395بررسي تاثير ماساژاستروك بر اظطراب و افسردگي بيماران نارسایي قلبي 

 1395تاثير تنفس ریتميک بر خواب بيماران سوختگي 

  1397کيفيت خواب بيماران قلبيتاثير سالمت معنوي بر 

 1397بررسي تاثير اموزش مراقبت پي گير بر بيماران تراکئوستومي 

 1395اپي تنفسي بر خواب بيماران دیابتيک بررسي تاثير اروماتر 

 1395بررسي تاثير حرکات کششي بر پاي بي قرار در بيماران دیابتيک 

 1397 پستان يزنان درخودآزمائ يآموزش همتا بر خودکارآمد ريتاث يبررس 

 1394 ژهیمراقبت و يپرستاران بخش ها يبنسون بر اضطراب و خستگ يروش آرام ساز ريتاث يبررس 

 نامه پايان

  1367 بررسي دانش خود مراقبتي در بيماران جذام در مرکز جذام مشهد 

  1391بررسي تاثير ماساژشياتسو بر درد و اضطراب بيماران سرپایي بيمارستان مطهري 

 اموزشي علوم بيمارستان هاي ررسي تاثير آموزش بر مراقبت ازخود و عود ریفالکس در بيماران داراي ازوفازیت ریفالکس مراجعه کننده به ب

 1375پزشكي ایران 

  1379بررسي تاثير ماساژ پا بر درد بيماران  مبيالئ به سرطان علوم پزشكي ایران 

 1394 يسوختگ مارانيبر درد و اظطراب ب شنيلكسیو ر يقيبا موس يارام ساز ريتاث يبررس 

 1397 پستان يزنان درخودآزمائ يآموزش همتا بر خودکارآمد ريتاث يبررس 

 1397 ژهیمراقبت و يپرستاران بخش ها يبنسون بر اضطراب و خستگ يروش آرام ساز ريتاث يبررس 

 در مراکز  يا سهيک ستميو س يکلستوم يشستشو ياستفاده کننده از دو روش مراقبت يکلستوم يدر افراد دارا يزندگ تيفيک سهیمقا

 .1396شهر تهران،  يآموزش مراقبت از استوم

 1395 قرار يب يمبتال به سندرم پا 2نوع  يابتید انیخواب مددجو تيفيبر ک يکشش يهاورزش ريتاث يبررس. 

 1396 2خواب مبتالیان به دیابت نوع  تيفيبا عصاره  بهارنارنج بر ک يدرمان حهیرا ريتاث يبررس. 

 1394 يسوختگ 2زخم  درجه  يبهبودبر درد و  %2تروفورازونيژل الوئه ورا و پماد ن ريتاث يا سهیمقا يعنوان طرح: بررس 

 1396زن يقلب یيمبتال به نارسا مارانيب يپشت بر استرس، اضطراب و افسردگ يماساژ استروك سطح ريتأث يبررس . 

 يسوانح سوختگ يدرمان يدر مرکز آموزش يمبتال به سوختگ مارانيب يا نهيخواب و درد زم تيفيبرک ماريب يحيترج يقيموس ريتاث يبررس 

 .1395 تهران يمطهر ديشه

 1395 يپانسمان در افراد دچار سوختگ ضیاز تعو يبر اضطراب و درد ناش کيتمیتنفس ر ياجرا ريتاث يبررس. 

 1397 دائم يتراکئوستوم يدارا انیمددجو يزندگ تيفيبر ک ريگيمراقبت پ يالگو يريبكارگ ريتاث يبررس . 

 1397 يقلب یيخواب در بزرگساالن مبتال به نارسا تيفيبا ک يارتباط سالمت معنو يبررس . 
 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده
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 .RJMS. 2019; 25 (12) تاثیر طوالنی مدت اموزش مبتنی بر دیسک برکیفیت زندگی بیماران سوختگی یک مدل تاخیری
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 کتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

   انتشارات ماهتاب1368معاینات باليني 

  انتشارات ماهتاب1389معاینات بالين چشم و گوش 

  نتشارات ماهتاب 1389اختالالت غدد ومتابوليک 

 نتشارات ماهتاب 1387تغدیه در سالمت و بيماري 

  1387دستنامه پرستاري داخلي جراحي 

  جامعه نگر 1389مراقبت در بيماران بامشكالت بينایي 

  بشري 1392مراقبت ودرمان زخم 

 ماهتاب 1392مالكتروکاردیو گرا 

  بشري 1391بررسي وضعيت سالمت 

  بشري 1391سندروم کرونري حاد 

  ماهتاب 1391اختالالت هيپو فيز 

  ماهتاب 1386هند بوك پرستاري 

 نشر جعفري 1390اصول ومهارت هاي پرستاري 

 سالمي 1385فن پرستاري پاتر پري 

  ماهتاب 1392سيستم اندوکرین 

   جامعه نگر -بشري1393سرگيجه و اختالالت گوش 

  1395اورژانس  هاي زنانان مامایي  ماهتاب . 

  1395 ياتيح ،اقداماتيپزشك ياورژانس ها يگانیبا وثبت. 

  انتشارات ماهتاب. 1395اورژانس هاي سالمندي 

http://www.elsevier.com/locate/burns
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 متابوليسم و تهویه 

 1394 مهر پيوند انتشارات به را اوراژانسي مراقبتهاي و حوادث در سلولي> 

  1397در اورژانس قبل از بيمارستان انتشارات ماهتاب بيماران با چالش هاي خاص. 

 1397انتشارات ماهتاب  ياورژانس مارانيحرکت و انتقال ب . 
 
 

  کنفرانس ها/سمینارها/ ارائه ها

 ارائه شفاهي 

 1379دانشگاه علوم پزشكي ایران  )سخنران( سمينار پيوند اعضائ د 

  1379پزشكي ایران  )سخنران(دانشگاه علوم سمينار مراقبت هاي پرستاري 

 1379دانشگاه علوم پزشكي ایران  )سخنران( -سمينار سيروز کبدي )گوارش و کبد{دانشكده پرستاري و مامایي 

 1385دانشگاه علوم پزشكي ایران  سمينار پرستار و قانون 

 1382کنگره بيماري هاي دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  1387کنگره نواوري و مراقبت پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 16 برج ميالد 1387کنگره انجمن قلب دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 1387دانشگاه علوم پزشكي ایران کارگاه اخالق پرستاري 

  1386پزشكي قانوني دانشگاه علوم پزشكي تهراناولين کنگره قانون و 

 ظفر 1387امن تهران کارگاه دیاليز صفاقي گروه ث 

  1385کارگاه الپارسكوپي بيمارستان رسول اکرم واحد جراحي هاي کم تهاجمي درون بين از 

  1387کارگاه پرستار و ارتباط بيمارستان فيروزگر 

  1387سومين کنگره اموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  2012دومين کنگره اسم و الرزي دانشگاه تهران بيمارستان امام 

 1390ر رازيالاولين کنگره سوختگي تا 

  1391دومين کنگره سوختگي تاالر رازي 

  1392سومين کنگره سوختگي تاالر رازي 

 11  1390کنگره هماتولوزي و انكولوژي هتل المپيک دانشگاه تهران 

  1378کنگره جراحان دانشگاه شهيد بهشتي 

 ) 1384دانشگاه علوم پزشكي ایران  -دانشكده پرستاري و مامایي -ژورنال کالب ) کلونينگ 

  1384دانشكده پرستاري و مامایي  سمينار غذا 

 )1384کنگره سراسري پرستاري و مامایي با رویكرد ارتقاي سالمت 

 1385 هپاتيت  همكاري با صدا و سيما شبكه خبر در ارتباط با پرستاري 

   1385سمينار پرستار و قانون 

 ( درمانيعسل سمينار زخم و مراقبت از آن )1386 

 ()1388 دوره بيمارستان شرکت نفت  3کارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاینات فيزیكي انجمن علمي پرستاران قلب) سخنران 

 
  

 ارائه پوستر  
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  1385کنگره پرستاري در استان گلستان  

  1386کنگره پرستاري و ارتباط دانشگاه شاهد 

   1378کنگره نواوري و مراقبت پرستاریدانشگاه علوم پزشكي ایران   

 16 1386گنگره بين المللي قلب ایرا ن امریک مرکز همایش هاي صدا و سيما 

 11  1387کنگره باز تواني و توانبخشي دانشگاه شيراز 

  1391دومين کنگره اسم والرزي بيمارستان امام 

  92-91-1390در تاالر رازي اولين و دومين و سومين کنگره سوختگي 

  1393کنگره اخالق و پرستار نظام پرستاري تهران 

  1365سخنران و پوستر کنگره سوختگي مشهد 

  1396سخنران و پوستر کنگره سوختگي  تهران 

  

 فعالیت هاي فرهنگي

  1388 سال 2همكاري با مجله دانشكده پرستاري و مامایي ایران به مدت 

  پزشكي دانشكاه علوم پزشكي ایرانهمكاري با بسيج جامعه 

 

  اعتبارات پژوهشي

  

 جوايز و افتخارات

  1397استاد پروانه وثوقجایزه جشنواره 

                         دریافت تقدیر نامه از دفتر مقام معظم رهبري و انجمن اسالمي دانشجویان 

  ریاست بيمارستان سينا مشهددریافت تقدیر نامه از    

   دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشي دانشكده 

  دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشكده 

  دریافت تقدیر نامه از دانشجویان سمينار دانشجویي پيس ميكر قلب 

  نفر دوم مسابقات شناي دانشكده در دهه فجر 

  برتر پرستاري به خاطر مقاله 1392سوختگي بين المللي فاطمي ریاست کنگره از اقاي  دکترتقدیر 

  1397معلم برتر دانشكده پرستاري در جشنواره مطهري 

  1397پژوهشگر برتر در دانشكده پرستاري سال . 

  

 اطالعات ديگر

  (1386) هپاتيتهمكاري با رادیو سالمت بصورت مصاحبه و بحث کارشناسي در مورد  

  

 1398ن يفروردآخرين بازبيني: 

 


