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  1372ايران  یآموزش بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشک یفوق لیسانس پرستار  :موزشيآمدارك و دوره هاي 

 1364ايران )مدرسه فیروزگر(  یدانشگاه علوم پزشک یلیسانس پرستار    

   

 : آموزشيدوره هاي 

  1368      یتوجیه یدوره آموزش  

 1373روش تحقیق  یدومین بازآموز  

  1374  یآموزش پزشک یکارگاه مقدمات  

 1375طرح سوال  یارزياب 

 1375 یآموزش پرستار یها یاصول بازنگر  

 1375احیاء نوزادان  یاولین کارگاه کشور  

 1376حل مساله  یبر مبنا یيادگیر PBL یآموزش مقدمات  

 1379روش تحقیق  یبیست و يکمین دوره آموزش  

 1380  یآمار پیشرفته و تحلیل آمار  

  اينترنت  1380

  آموزش مراقبت در منزل  1380

با نرم افزار یآشناي  1388  Power Point  

  کالس ژنتیک  1381

  آمار پیشرفته  1381

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی
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یتهیه پوستر به زبان انگلیس  1382   

 1383یپیشرفت تحصیل یارزشیاب  

 1383 یقانون یبا مسائل پزشک یآشناي  

 1384 یسواالت امتحان یارزياب یبازآموز  

 1384احیاء نوزادان   

 1380و ارتباطات  یدوازدهمین آموزش پرستار  

 1381دوره آموزش مداوم   

 1384کاهش آسیب  یسل، ايدز و برنامه ها یدومین دوره آموزش  

  ICDL  1382 

 1393در علوم سالمت  یشناس دهيشرکت در کنفرانس کاربرد پد- 

 93شرکت در کنگره آموزش پرستاری و مامايی -

 1394شرکت در همايش تجلیل از سه دهه مديريت جهادی در عرصه تولید و خدمات حوزه سالمت کشور -

 1394 یشرکت در پانل اخالق در آموزش پرستار  -

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

 1394حفاظتی  –شرکت در دوره آموزشی توجهی -

 

   

  زبان

   

 : عالقه مندي هاي حرفه اي

 فهالیتهای فرهنگی-

 فعالیتهای پژوهشی-

 آموزشی-

 بالینی-

 

  

 : ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 عضو هیئت رئیسه دانشکده

 عضو شورای آموزشی

 فرهنگی دانشکدهدبیر شورای 

 دبیر هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

 عضو شورای اداری دانشکده

 عضو کمیته پایش ساختار موسسه ای

 دبیر کمیته نظارت بر انجمن علمی دانشجویان

 عضو شبکه اخالق و رفتار حرفه ای

 دبیر شورای صنفی دانشجويی دانشکده

 دبیر کمیته  نظارت برانجمن علمی دانشجويی

 : کنوني آكادميكانتصابات 

 دانشکده دانشجويی و فرهنگی سر پرست معاونت 
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  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

  

  شايستگي هاي آموزشي

 
 

 یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یمادر و نوزاد پس از زايمان در زايشگاهها و بیمارستانها یروش هم اتاق ینحوه اجرا یبررس -: تجربيات پژوهشي

  1371تهران سال 

 پس از زايمان  هفته  6 یدر منزل ط یبهداشت یارائه مراقبتها یطرح آزمايش یاجرا-

شتی و بررسی روند فعالیت های ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زايمان و باورها نسبت به آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهدا-

  1385درمانی منتخب منطقه غرب تهران

 1385ماه پس از زايمان در مراکز بهداشت غرب  8-6هفته و  8-6برسی کیفیت زندگی در دو گروه مادران -

 مادر قبل از بارداری با پیامد های زايمان در زنان نخست زا ارتباط شاخصه توده بدنی-

 رضايت جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا-

 نوزادان نارس از نیازهای مادران در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان مقايسه درک پرستاران و مادران-

 نوزادان یمادران دارای نوزاد بستری در بخش  مراقبت ها یدلبستگ یبررسی تاثیر ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارها-

 یازمراقبت نوزادان نارس بستر نيوالد مندی¬تيبا رضا یاجتماع تيارتباط حما یبررس-

 نوزادان  نارس یمعد -یاز گذاشتن لوله دهان یقنداق کردن بر درد ناش ریتاث یبررس -

 برسی ارتباط حمايت اجتماعی درک شده با غم مادری و خودکارآمدی مادران نخست زای دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت  ويژه-

نوزادان در  ژهيو یدر بخش مراقبت ها ینوزاد نارس بستر یدارا یمادران نخست زا یو خودکار آمد یبا غم مادر یاجتماع تيارتباط حما یبررس -

 1395سال 

 ینوزاد بستر یدر مادران دارا گاریبر دانش، نگرش و رفتار اجتناب از قرار گرفتن در معرض دود س یبر شبکه مجاز یآموزش مبتن ریتاث یبررس -

 نوزادان ژهيو یدر بخش مراقبت ها

 نوزادان ژهیو های¬در بخش مراقبت یارتقادهنده سالمت مادران با نوزادان نارس بستر یآموزش بر سبک زندگ ریتاث یبررس -

 :  ها پايان نام

بررسی تاثیر حمايت مداوم در طی لیبر بر طول مراحل زايمان، نسبت سزارين، استفاده از اکسی توسین و نمره آپگار نوزاد در زنان نخست -1

 . 1377کننده به يکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران، استاد مشاور دوم ،حامله مراجعه 

 1381، استاد مشاور دوم ،1381بررسی ارتباط میران آگاهی پرستاران از حقوق بیمار با میزان رعايت آن در بیمارستان شهر يزد، سال  -2

،  1382شهر سنندج سال  یبیماران مبتال به آسم مراجعه کننده به درمانگاه تخصص یبر کیفیت زندگ ینفستمرينات ت یتاثیر آموزش یبررس -3

 1382استاد مشاور،

پس از زايمان واژينال و سزارين و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز  یزناشوئ یمقايسه تغییرات روابط جنس -4

 1384منطقه غرب شهر تهران ، استاد مشاور، یدرمان یبهداشت

ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زايمان و باورها نسبت به آن در زنان مراجعه کننده به مراکز  بررسی روند فعالیت های -5

 1385بهداشتی و درمانی منتخب منطقه غرب تهران، استاد مشاور،

استاد راهنما دانشجو خانم زهرا  1392نوزادان نارس از نیازهای مادران در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان مقايسه درک پرستاران و مادران -6

 ائمی

 نوزادان ژهيو یمراقبت ها یارشدپرستار یکارشناس یدانشجو یمالنوروز هیاول خانم سم یاستاد راهنما -7

 نوزادان ژهيو یمراقبتها یارشد پرستار یکارشناس یدانشجو یاول خانم منا جزء محتشم یاستاد راهنما -8

 و بهداشت جامعه یارشد پرستار یکارشناس یدانشجو یعراق یپرچم ميدوم خانم مر یاستاد راهنما -9

استاد -نوزادان یمادران دارای نوزاد بستری در بخش  مراقبت ها یدلبستگ یبررسی تاثیر ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارها -10

 دوم دانشجو خانم سرور سهرابیراهنمای  

 با موضوع نوزادان ژهيو یمراقبتها یارشد پرستار یکارشناس یدانشجواستاد راهنمای اول دانشجو خانم  فاطمه اشرفی – 11
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نوزادان  ژهیو یدر بخش مراقبت ها ینوزاد نارس بستر یدارا یمادران نخست زا یو خودکار آمد یبا غم مادر یاجتماع تیارتباط حما یبررس

 1395در سال 

به  انیدر مبتال یارتقائ دهنده سالمت بر خود مراقبت یآموزش رفتارها ریتاث یبررساستاد راهنمای دانشجو خانم لیال بهمنی با موضوع – 12

 خون یپرفشار

 نترنتیبه ا ادیاعت یفراوان یبررسبا موضوع  و بهداشت جامعه یارشد پرستار یکارشناس یدانشجواستاد راهنما خانم مینا جعفری زاده – 13

 1395سال  لیمادران در شهرستان اردب یو ارتباط آن با سالمت روان و سالمت معنو یرستانیدر دختران دب

ارتقادهنده سالمت مادران با نوزادان نارس  یآموزش بر سبک زندگ ریتاث یبررسخانم زهرا لیتکوهی با موضوع دانشجواستاد راهنمای -14

 نوزادان ژهیو های¬در بخش مراقبت یبستر

بر دانش، نگرش و رفتار اجتناب از قرار  یبر شبکه مجاز یآموزش مبتن ریتاث یبررساستاد راهنمای دانشجو خانم راضیه مزروعی با موضوع -15

 نوزادان ژهیو یدر بخش مراقبت ها ینوزاد بستر یدر مادران دارا گاریگرفتن در معرض دود س

 استاد مشاور دانشجو آقای حمید رضا پاک نژاد با مضوع برسی ارتباط بین سواد سالمت و سبک زندگی در بزرگساالن شهر تهران -16

=استاد مشاور دانشجو خانم پروین احیایی با موضوع برسی سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم 17

  96پزشگی ایران 

 

  

  انتشارات

دانشگاه علوم  یآموزش یمادر و نوزاد پس از زایمان در زایشگاهها و بیمارستانها یروش هم اتاق ینحوه اجرا یبررس  : مقاله هاي منتشر شده

 1371تهران سال  یپزشک

زنان مراجعه کننده به مراکز بررسی روند فعالیت های ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زایمان و باورها نسبت به آن در  -

 1385بهداشتی و درمانی منتخب منطقه غرب تهران،

ا(1390   )ا و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست ز یجنس تیرضا-  

ا(1388ز ا)در زنان نخست  مانیزا یها امدیبا پ یمادر قبل از باردار یارتباط شاخصه توده بدن -  

1392نوزادان ژهیو یمادران در بخش مراقبتها یازهایدرک پرستاران و مادران نوزادان نارس از ن سهیمقا -  

1394برسی ارتباط حمایت اجتماعی با رضایت مندی والدین از مراقبت از نوزادان نارس -   

 

1394شهید اکبر آبادی مجری طرح مستقل )برسی فراوانی افسردگی پس از زایمان در همسران زایمان کرده در بیمارستان -  

 

-   1393بستری در بخش مراقبت های نوزادان بررسی تأثیر ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهای دلبستگی مادران دارای نوزاد-

 

 ژهیو یدر بخش مراقبتها ینوزاد نارس بستر یدارا یمادران نخست زا یو خودکارآمد یبا غم مادر یاجتماع تیارتباط حما یبررس-

1397نوزادان  

 

-Comparing the Social Support Which Fathers and Mothers  of Preterm Infants Receive in the 

Neonatal Intensive Care Units)  client-centered nursing care-2015ا 

-Prevalence of Parental Postnatal Depression in Fathers and Its relationship with 

demographic characteristics)  client-centered nursing care-2015 
 

-Effect of Telephone Counselling (Telenursing) on the Quality of Life of the Patients with 

Colostomy)  client-centered nursing care-2016 
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  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 1381در ايران  یو گرمسیر یعفون یبیماريها یيازدهمین کنگره بین الملل :ارائه شفاهي

 1371مادر و نوزاد  یتغذيه با شیر مادر و هم اتاق  

 1371 یاولیه بهداشت یمراقبتها  

 1380 یپرستار یدستورالعملها یارائه آموزش هماهنگ اجرا  

 1380بهداشت خانواده   

 1380نوظهور یبیماريها  

 1380بهداشت خانواده، سخنران،

 1381در ايران،سخنران، یو گرمسیر یعفون یبیماريها یکنگره بین الملل نیازدهمي

 1381نوظهور،سخنران، یبیماريها

 1387آموزشی پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان  کارگاه

 1388ماماییکنگره آموزش پرستاری و 

 1391دومین همایش بین المللی ایمنولوژی آسم و آلرژی 

 1394ارائه سخنرانی در ششمین کنگره خانواده و سالمت جنسی -

  1394ارائه کنفرانس علمی آنفلوانزای پرندگان -

 1394مشهد مقدس  درشرکت در نشست هم اندیشی استادان  -

 (1394) 2وع اخالق علمی و حرفه ای سطح حضور در کارگاه دانش افزایی استادان با موض--

  1394شرکت در کارگاه معیارهای شناسایی مجالت و کنفراس های نا معتبر -

 ovid 1394شرکت در کارگاه آشنایی با منبع الکترونیکی و بانک های اطالعاتی -

 1394شرکت در کارگاه آشنایی با اصول مالتی مدیا -

  1394شرکت در دوره دانش افزایی -

 94 رانیدر ا یآموزش پرستار یشرکت در کنگره واکاو-

 1395با نرم افزار سالم  ییشرکت در پانل آشنا-

  1395شرکت در دوره دانش افزایی اساتید -

 video- conference on moral distress 1395شرکت در -

 1395و سایر پایگا های اطالعاتی    vpnشرکت در کارگاه آموزشی استفاده از -

 97مردم نهاد سالمت  یبا کنش گران سازمان ها انیدانشگا ه یشیدر نشست هم اند شرکت

  97 انیدانشجو یو رفتار یجانیمشاور با عنوان مشکالت ه دیاسات یشرکت در کارگاه توانمند ساز -

 97شرکت در کارگاه آموزش پاسخگو -

  97 ینیبال ییشرکت در گارگاه کار آزما -

 97 یسیپرو پوزال نو یشرکت در جلسه چالش ها -

 97استاد و دانشجو  یتعامل اخالق یشیهم اند یشرکت در کرس -

 97 یشرکت در راند اخالق در پرستار -

  97استادان  ییشرکت در کارگاه دانش افزا-

 97شرکت در کارگاه اخالق در نشر -

  



 

 6 

 : ارائه پوستر

 1387فی بر سالمت نوجوانان و دوستی های آسیب زاپژوهش کی

 1394ره پیشگیری و درمان چاقی ايران ارائه پوستر در پنجمین کنگ-

  

  :فعاليت های فرهنگی

 1365بیمارستان بقیه ا.. االعظم در سال  یشرکت در خدمات جنگ-

 1377در مسجد صاحب الزمان ) عج(  یتدريس دروس بهداشت  -

 1379 شورای فرهنگی دانشکدهعضو شورا و شرکت در جلسات   -

 یشرکت در جهاد سازندگ  -

 1397ی دانشکدهفرهنگ یعضو شورا -

 1397دبیر شورای فرهنگی دانشکده-

 1397یدانشکده پرستار ثارگريشاهد و ا یپرستار انياستاد مشاور دانشجو -

 

 : اعتبارات پژوهشي

 یطرح پژوهش هيبا ارا 1385در سال  یدانشکده و ارتقاء پژوهش یاهداف پژوهش شبردینامه  در امر پ ريتقد

 1394داوری مقاالت در نشريه پرستاری ايران -

  95عضو پژوهشی گروه بهداشت سالمت جامعه -

 

  

 : جوايز و افتخارات

 1385تقدير نامه ريا ست دانشکده -

 1388استاد نمونه گروه پرستاری بهداشت جامعه و مادران و نوزادان -

 1388تقدير نامه رياست دانشکده  -

 1385و دهه مبارکه فجر عینامه به مناسبت ماه رب ريتقد-

 1393تقدير نامه از رياست دانشکده-

 1395تقدير نامه از رياست دانشکده -

  1396پرستار نمونه -

  

 : اطالعات ديگر

 1391اجرای آزمون آسکی دانشجويان پرستاری کارشناسی ارشد رشته مراقبت های ويژه نوزادان 

  

 1397آخرين بازبيني:

 


