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   1393کارگاه گزارش نويسي به زبان انگلیسي 

  1394حیا قلبي ريوي اکارگاه 

  1394کارگاه اورژانس هاي قلبي ريوي 

  139٥کارگاه معاينات بالیني 

  139٥کارگاه مديريت درد 

  1396کارگاه فراين پرستاري 

  

  زبان

 انگلیسي 

 فارسي  

  عالقه مندي هاي حرفه اي

  بیماريهاي داخلي و جراحي 

 پرستاري ويژه 

  ي كنونيعضويت هاي حرفه ا

 1377-137٥ تهران -ايران پرستاري بازنگري کمیته عضو 

 1379 تهران -ايران منزل در مراقبت کمیته عضو 

 13٨0-137٨ تهران-ايران ايران پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشکده فصلنامه نويسندگان شوراي عضو 

 13٨٨تا  13٨3 تهران-ايران دروني ارزيابي کمیته 

 13٨9تا  13٨٥ تهران-ايران فرهنگي کمیته عضو 

 13٨٥- 13٨4 تهران -ايران پزشکي آموزش درمان و بهداشت وزارت بحران پرستاري کمیته عضو 

 تاکنون 13٨4 تهران-ايران ايران قلب پرستاران علمي انجمن عضو 

 تاکنون 13٨4 تهران -ايران پزشکي جامعه بسیج عضو 

  عضوEDO   تاکنون  13٨٨از سال 

   تاکنون 1390عضو سازمان نظام پرستاري از 

 نماينده استعداد درخشان دانشگاه در دانشکده 

 عضو هیات تحريريه مجله پرستاري قلب و عروق 

 

  كنونيگذشته ،  انتصابات آكادميك

 1374 -137٥ اراك -ايران اراك آزاد دانشگاه پرستاري گروه مدير 

 برگزاري مسئول ICU 13٨4-13٨3ايران نهاجا شاغل بازآموزي پرستاران دوره 

 13٨0-1379 تهران -ايران جراحي و داخلي گروه بالیني آموزش تخصصي کمیته مسئول 

 13٨٥ تهران -ايران مامايي و پرستاري کارشناسي دانشجويان اشکال رفع السهايک برگزاري مسئول 

 13٨9تا 13٨٥ سال از ايران پزشکي علوم دانشگاه جراحي و داخلي گروه مدير 

  تاکنون    1392مسئول آموزش بالیني گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران 

  تاکنون 13٨9عضو هیئت علمي گروه پرستاري ويژه از 

  تاکنون 1390عضو شوراي پژوهشي گروه پرستاري ويژه از 

  تاکنون 1391عضو هیئت تحريريه فصلنامه پرستاري قلب و عروق از 

 تاکنون 1392بالیني پرستاري  دانشکده پرستاري ايران از  برنامه ريزي ولمسئ 

  تاکنون 1396مسئول برنامه ريزي بالیني ونظري پرستاري  دانشکده پرستاري ايران از شهريور 

 شايستگي هاي آموزشيو  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 1364-136٥ شیراز پزشکي علوم دانشگاه مربي بعنوان .انساني نیروي طرح 
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 136٥-1374 تهران مامايي و پرستاري اسالمي آزاد دانشگاه سال ٥ : التدريس حق .سال 3 :وقت نیمه. سال 1 :وقت تمام 

 1370  1374-قراردادي علمي هیئت مربي 

 1374-1376 اراك اسالمي آزاد دانشگاه قراردادي علمي هیئت مربي 

 137٥-1374اشانک پزشکي علوم دانشگاه علمي هیئت زکمر از خارج طرح. علمي هیئت مربي 

 1371-1377 ( رجک . شاهرود .قم: هاي واحد اسالمي آزاد دانشگاه (التدريس حق 

 137٨-13٨0 قم فاطمیه پزشکي علوم دانشگاه التدريس حق  

 تاکنون 1374 مامايي و پرستاري. ايران پزشکي علوم دانشگاه علمي هیئت مربي 

 1373-1374 خمیني مصطفي شهید بیمارستان آموزشي سوپروايزر 

  13٨9تا  137٥عضو هیئت علمي گروه داخلي و جراحي دانشکده پرستاري و مامايي ايران از سال 

  تاکنون 13٨9عضو هیئت علمي گروه پرستاري ويژه دانشکده پرستاري و مامايي ايران از سال  

  تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

  از  بعد بیماران آموزشي نیازهاي بررسيCABG 13٨0( ارشد کارشناسي مشاور (پور شفیع خانم  - ترخیص هنگام در 

 13٨2 ارشد کارشناسي مشاور (مردانیان خانم - بیمار به آموزش مورد در پرستاران عملکرد و نگرش بررسي 

 کارشناسي مشاور (آذرپاد قايآ  -قلب نارسايي به مبتال بیماران خود از مراقبت نیازهاي با مراقبتي خود رفتارهاي ارتباط بررسي 

 13٨4 ( ارشد

 13٨٥ ( ارشد کارشناسي مشاور (زاده آب آب خانم  -دو نوع ديابت به مبتال بیماران زندگي سبک بررسي 

 علوم هاي دانشگاه به وابسته منتخب هاي بیمارستان در قلبي سکته به التمب بیماران سالمتي رفتارهاي بر آموزش تاثیر بررسي 

 13٨6 خانم قاني ) استاد راهنما(  تهران و ايران پزشکي

 خانم شعباني )  تهران کلیوي بیماران از حمايت انجمن به نندهک مراجعه لیهک پیوند بیماران زندگي کیفیت با داروئي رژيم از تبعیت ارتباط بررسي

 13٨7استاد راهنما ( 

  بر قندخون و پیروي از برنامه درماني در بیماران ديابتي نوع مراجعه کننده به کلینیک ديابت بررسي  تاثیر آموزش گروهي همراه با پیگیري هاي تلفني

 13٨9 خانم مینا عسگري ) استاد راهنما( شهرستان خمین ،

 و درماني  : بررسي ارتباط سبک زندگي با کیفیت زندگي در زنان مبتال به بیماري عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز آموزشي، تحقیقاتي

 13٨9خانم الهام قاسمي ) استاد راهنما ( –قلب و عروق شهید رجايي 

  خانم شاکري ) استاد  –ان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهر مراقبت ويژه بیمارستان ن بخش هاياپرستار ادماني درشو بررسي ارتباط کیفیت زندگي کاري

 1391راهنماي دوم ( 

  خانم بهروزي) استاد راهنما(  –تاثیر ماساژ بازتابي پا بردرد محل عمل در بیماران جراحي شکم و قفسه سینه بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بررسي

1391 

 ه روش بیان داستانگونه تجربیات بر شايستگي بالیني پرستاران بخش هاي مراقبت هاي ويژه شاغل در مرکز آموزشي تحقیقاتي تاثیر انتقال دانش پنهان ب

 1392خانم تمیمي ) استاد مشاور(  -در زمینه ارتباط حرفه ايي  و درماني قلب و عروق شهید رجايي

  مقايسه دو مقیاس GCSوFOUR 1392خانم بختیاري ) استاد مشاور(  –اران دچارکاهش سطح هوشیاري در تعیین پیامدهاي نرولوژيکي بیم 

 ز در مرکز قلب و عروق شهید نارسايي حاد کلیوي بعد از عمل جراحي قلب با تشخیصمیزان فیلتراسیون گلومرولي در کنندگيبینيپیش ارزش تعیین

 1392آقاي کريم نیا ) استاد مشاور(  -رجايي

  1392خانم علي نیان ) استاد مشاور(  -پیامدهاي نرولوژيک بیماران مبتال به انسفالو پاتي هیپوکسیک ايسمیکبررسي عوامل تعیین کننده 

 وعروق قلب درماني تحقیقاتي آموززشي مرکز به کننده مراجعه قلبي مزمن نارسايي دربیماران مجدددربیمارستان پذيرش و مراقبتي خود ارتباط بررسي 

 1392استاد مشاور(آقاي صاحبي )  – شهیدرجايي

 خانم شیر افکن ) استاد راهنما(  -ويژه مراقبت بخش  در بستري  دلیريوم به  مبتال بیمار پرستار و ، خانواده دلیريوم تجربه از ناشي تنش شدت بررسي

1391 

 خانم خدادادي ) استاد راهنما(  -تهران پزشکي  علوم دانشگاه بیمارستانهاي ويژه مراقبت  بخش در بستري بیماران جسمي کردن محدود وضعیت  بررسي

1393 
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 1393خانم توکلي ) استاد راهنما(  -تهران پزشکي علوم دانشگاه ويژه مراقبت هاي بخش پرستاران در اخالقي ديسترس و اي حرفه استقالل بررسي 

 1393خانم مهدويان) استاد راهنما(  -هموديالیز درمان تحت کلیه نارسايي بیماران زندگي کیفیت با بهداشتي هاي باور بررسي ارتباط 

 خانم قمريان) استاد راهنماي اول(  -ويژه هاي مراقبت بخش در بستري بیماران خانواده نیازهاي از خانواده درك و پرستاران آگاهي،عملکرد،درك مقايسه

1393 

 1393خانم حدادي ) استاد راهنما(  -ويژه هاي دربخش بستري دربیماران معدي لوله ازطريق متناوب درتغذيه غذايي برتحمل تاثیرماساژشکمي بررسي 

 بخش در بستري بیماران بیمارستاني داخل ايمن انتقال دستورالعمل دربکارگیري پرستاران برعملکرد لیست ازچک استفاده و حضوري تاثیرآموزش بررسي 

 1393خانم حبیب زاده)استاد راهنماي اول(  -ويژه مراقبت هاي

 رجايي شهید عروق و قلب مرکز به کننده مراجعه قلب نارسايي بیماران درمان از تبعیت با شده درك اجتماعي حمايت و مديخودکارآ ارتباط بررسي 

 1393آقاي طاهري) استادمشاور(  -1392 سال در تهران

 1393خانم ياقوتي) استاد مشاور (  -باز قلب جراحي بیماران در خوني هاي فرآورده تزريق هاي پیامد بررسي 

 1393خانم مهرانفرد) استاد راهنماي اول(  –مکانیکي  تهويه  تحت بیماران تنفسي شاخصهاي و اضطراب بر فشاري طب تاثیر بررسي 

 1393آقاي فرامرزي) استاد راهنما(  -ويژه هاي مراقبت بخش بیماران و پرستاران  در صدا مواجهه رواني و جسمي هاي پیامد مقايسه  بررسي 

 خانم  -مطهري شهید درماني آموزشي مرکز در بستري سوختگي دچار بیماران درد میزان بر ذهني تجسم و عضالني آرامسازي روش دو تاثیر مقايسه

 1393دلفاني) استادراهنماي اول( 

  تاثیربکارگیري بررسيFront Door Score    برحساسیت و ويژگي  ترياژ بیمار ان مراجعه کننده با دردقفسه سینه به  اورژانس بیمارستان قلب و

 عروق  شهید رجايي تهران

  )139٥بررسي تاثیر آموزي بر دانش و عملکرد پرستران در خصوص عوارض موضعي اناسکوپرين ، مريم االزمني ) استاد مشاور 

 139٥از مصرف وارفارين با تخمین مدت زمان در محدوده درمان بیماران قلبي  ، مائده سیاد )استاد مشاور(  بررسي ارتباط سوادسالمتي  وآگاهي 

 139٥)مهناز سرابي استاد راهنما (ژهيبررسي ارتباط مشکالت عضالني اسکلتي با کیفیت  زنتد ي کاري پرستاران بخش مراقب  و 

 139٥رضوان رزازي )استاد مشاور( ن مبتالبه نارسايي قلب با پذيرسش مجدد ، بررسي ارتباط سواد سالمتي و دانش و آگاهي بیمارا 

 1396ز فاطمه اسداللهي ) استاد راهنما( الیيهمود  تبیماران تح اورمیک رسي تثیر موسیقي بر خارشبر 

 رانيبیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ا ژهيبا مشخصات جمعي شناختي پرستاران بخش مراقب هاي و بحرانيموقعي هاي يريبررسي ارتباط توان مد( 

 1396زينب ملکشاهي ) استاد راهنما( 

 1396راهله رحماني  ) استاد راهنما(  حاد  يافراد با سندرم کرونر ياتیاسطوخودوس، بابونه و بهارنارنج بر عالئن ح حهياستنشاق توام را ریتاث 

 ندا شايسته فر  )رانيمراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ا ژهيبخشهاي مراقب وپرستاران در  زمان سنجي مراقب مستقیم و لیر مستقیم

 1396) استاد راهنما( 

 1396) استاد راهنما( )الیزيدر پیشگیري از خشکي دهان افراد تح درمان با همو د بیان نيبا آب خالص وشیر هيتاثیر دهانشو سهيمقا 

  1396) استاد راهنما( )زينب افشار )الیزيدر افراد تح درمان با همود عاتيمصرف ما يمحدود رفتار بر تبعي ازبررسي تاثیرآموزش خود تنظیمي 

 مراکز آموزشي درماني منتخب استان خراسان  ژهيبیمار در پرستاران بخش مراقب و پراکتیويها وميدلیر ناشي از تجربه سترسي(بررسي عوام مرتبط با د

 1396) استاد راهنما( )، مهدي فرحدل شمالي و رضوي 

 1396) استاد راهنما( )، فرشید کريمي  )الیزيهمود تناشي از آن بر افراد تح سترسيفشاري بر تشنگي و د (بررسي تاثیر طب 

 استاد )، زينب شیخ ژهيعصري) با سالم عمومي پرستاران شیف در ردش شال در بخش مراقبتهاي و بررسي ارتباط تیپ هاي شبانه روزي (صبحي و (
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 1396راهنما( 

 1396) استاد راهنما( )، ناصر جوادي ،  بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس) همراه با استفاد از تلفن ايبال يبرا يآموزش آمادگ ریتاث ي(بررس 

 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 13٨0 ايران پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشکده فصلنامه بیمار به آموزش مورد در پرستاران عملکرد و نگرش بررسي 

 13٨2 ايران پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشکده فصلنامه لستوميک و ايلئوستومي بیماران خود از مراقبت توانايي بر آموزش تاثیر 

 13٨2ايران پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشکده فصلنامه مردانیان خانم)بیمار به آموزش مورد در پرستاران عملکرد و نگرش بررسي 

 دانشکده فصلنامه تهران کلیوي بیماران از حمايت انجمن به نندهک مراجعه لیهک پیوند بیماران زندگي کیفیت با داروئي رژيم از تبعیت ارتباط بررسي 

 13٨9 ايران پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري

 

 دانشکده لرستان، درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم منديش ، دانشگاهمیوکارد ،  انفارکتوس به مبتال بیماران اضطراب بر آموزش تأثیر بررسي 

 13٨9الیگودرز ،  پرستاري

 1392 تابستان ،( 4٨ پیاپي) 4 شماره ، 14 جلد -کومش ،  کرونر عروق اختالل به مبتال زنان عمومي سالمت وضعیت بررسي 

 Quality of life of hemodialysis and renal transplantation patients. Health Care Manager, 30(1),2012 
 

 GROUP EDUCATION AND NURSE TELEPHONE FOLLOW UP EFFECTS ON BLOOD GLUCOSE 

CONTROL AND ADHERENCE TO TREATMENT IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS, INTERNATIONAL 

JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE, VOL 4, NO 7, JULY 2013 

 Relationship between Immunosuppressive Medications Adherence and Quality of Life and Some Patient   

   Factors in Renal Transplant  Patients in Iran, Global Journal of Health Science; Vol. 6, No. 4; 2014و

 Sahel Bakhtiari , Faramarz Amiri ,Anoshirvan Kazemnegad , Hooman Bakhshande , Jaleh Mohamadaliha ; GCS 

and FOUR Score for Predicting Neurological Outcomes in Patients with Impairment of Consciousness. Journal of 

Police Medicine  .Summer 2014; Vol. 3, No. 2: 85-94 

 Jaleh Mohammad Aliha1, Alice Khachian2, Mahnaz Sarabi3, Mostafa Shokati Ahmadabad4, Hossein 

Rafiei5Evaluation of Validity and Reliability of Assessing Tools for Quality of Nursing Work LifeوInternational 

Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing, Vol. 3, Issue 3, pp: (34-40), Month: September - December 

2016 

 Fatemeh Delfani*, Masoumeh Zakeri-Moghadam**, Jaleh Mohammad AlihaEffect Of Muscle Relaxation And 

Mental Imaginary Technics On Pain Of Patients With Second-Degree Burn, NJIRM 2016; Vol. 7(4) July – 

Auguest 

 هيتحت تهو مارانیتر اضطراب ت يطة فشار ریتاث,  يساعتچ ارشیک، اد ژکاظم ن روانیانوش يذیذحمينو دهژم، هایاله محمذعلژمهرانفرد  مینس 

 1392 زی، پاي3نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره سوم، شماره یکیمکان

 Fatemeh Habibzadeh, Jaleh Mohammad Aliha, Masoomeh Imanipour, Abbas Mehran,Examining the 

effect of interactive workshop on nurses' performance regarding safe patient transfer, Nursing Practice 

Today 2017. 4(2) 
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 در  يبستر مارانیب يمارستانیانتقال داخل ب تیفیبر ک ستیچک ل ریتاث يبررس مهران عباس  هایپور * ژاله محمذعل يمانيا معصومهزاده  بیفاطمه حب

 31393 زی، پاي3نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره سوم، شماره  ,ژهيبخص مراقبت و

 Ali Sahebi; Jaleh Mohammad-Aliha; Mohammadmostafa Ansari-Ramandi; Nasim NaderiInvestigation 

the Relationship Between Self-Care and Readmission in Patients With Chronic Heart Failure, Res 

Cardiovasc Med. 2015 January; 4(1): e25472 

 ، ي نشريه پرستار طاهره تمیمیي ريال محمد مهدي پیغمبري، ژاله محمدعلیها بررسي بیان داستان گويي  تحربیات بالیني  بر مهارتهاي بالیني پرستاران

 1392 زی، پاي3قلب و عروق، دوره سوم، شماره 

 افراد با  ياتیاسطوخودوس، بابونه و بهارنارنج بر عالئن ح حهياستنشاق توام را ریتاثي راهله رحوان  ينیآغا حس فاطوه قزلجه  ينجف طاهره هایژاله هحودعل

 139٥ زی، پاي3حاد نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره سوم، شماره  يسندرم کرونر

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

  1376 داننده دباغي،فرحناز فاطمه ترکد ترجمه ايران پزشکي علوم دانشگاه اموزشي معاونت انتشارات فیپس اعصاب پرستاري 

 13٨0 محمايي فرشته گردآوري و تالیف ماهتاب انتشارات پیشرفنه ريوي و قلبي احیا 

 1379 عاصمي صديقه ، امیني حلیمه ترجمه سالمي انتشارات 2000 سادارث و برونر عروق و قلب بیماريهاي 

 13٨3 عاصمي صديقه ، امیني حلیمه ترجمه سالمي انتشارات 2004 سادارث و برونر عروق و قلب بیماريهاي 

 1379 علیها محمد ژاله ترجمه سالمي انتشارات 2000 سادارث و برونر فوريتها و عفوني بیماريهاي 

 13٨3 علیها محمد ژاله ترجمه سالمي انتشارات 2004 سادارث و برونر فوريتها و عفوني بیماريهاي 

 13٨1 فراهاني عاصمي،منصوره عالیخاني،صديقه مريم گردآوري و تالیف تکمیلي سنجش انتشارات قلب مبحث 3 جراحي و داخلي پرستاري 

 13٨1 يارندي نجف اآرم گردآوري و تالیف تکمیلي سنجش انتشارات ديالیز و ICU مبحث ٥ جراحي و داخلي پرستاري 

 مامايي و پرستاري دانشکده علمي هیئت اعضاء تلخیص و ترجمه ايران پزشکي علوم دانشگاه اموزشي معاونت انتشارات منزل در بهداشتي مراقبت 

13٨1 

 13٨٥ مسرور دريادخت ، سیدالشهدايي مهناز خاچیان، آلیس ترجمه ماهتاب انتشارات پرستاري هاي دستورالعمل 

 13٨7 عاصمي صديقه ، امیني حلیمه ترجمه سالمي انتشارات 200٨ سادارث و برونر عروق و قلب بیماريهاي 

 13٨7 علیها محمد ژاله ترجمه سالمي انتشارات 200٨ سادارث و برونر فوريتها و عفوني بیماريهاي 

 13٨9 عاصمي صديقه ، امیني حلیمه ترجمه سالمي انتشارات 2010 سادارث و برونر عروق و قلب بیماريهاي 

 1390 علیها محمد ژاله ترجمه سالمي انتشارات 2010 سادارث و برونر فوريتها و عفوني بیماريهاي 

 1394 ترجمه سالمي انتشارات 2014 سادارث و برونر عروق و قلب بیماريهاي 

 1394 ترجمه سالمي انتشارات 2014 سادارث و برونر فوريتها و عفوني بیماريهاي 

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

  1371 سخنران شیراز ريه و قلب کنگره 

 1372 سخنران همدان مامائي و پرستاري فوريتهاي کنگره 

 1373 سخنران شیراز ادرار مجاري و لیهک ي بیماريها کنگره 

 1376 سخنران تهران ايران قلب انجمن کنگره يازدهمین 

 1377 سخنران تهران سرطان و پرستاري کنگره 

 137٨ کنگره علمي کمیته عضو سخنران، تهران ايران قلب انجمن کنگره دوازدهمین 

 13٨0 پانل در سخنران و سخنران تهران عروق و قلب جراحي انجمن کنگره چهارمین 

 1379 سخنران تهران گرمسِِِري و عفوني کنگره نهمین 
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 13٨0 کنگره علمي کمیته عضو سخنران، تهران وگرمسیري عفوني کنگره دهمین 

 13٨1 کنگره علمي کمیته عضو ، سخنران تهران گرمسیري و عفوني کنگره همین يازد 

 13٨2 سخنران تهران عروق و قلب جراحي انجمن کنگره پنجمین 

 13٨3 سخنران مشهد آترواسکلروز عروق و قلب کنگره ششمین 

 13٨4 سخنران رامسر نوين فناوريهاي و قلب همايش 

 13٨0 سخنران تهران داخلي بیماريهاي سمینار 

 13٨4 سخنران تهران غذا 

 13٨4 سخنران تهران پرستاري العملهاي دستور نوين تغییرات 

 13٨4 و 13٨2 سخنران تهران (2 و1 )پرستاري نوين دستورالعملهاي سمینار 

 تهران CAD 13٨4 سخنران زا خطر عوامل با رابطه در سالمت راديو برنامه در راديويي بخش با مصاحبه 

 Nursing congress in CHINA 2007 
 13٨٥ سخنران تهران CCU در پرستاري با رابطه در خبر شبکه در تلويزيوني مصاحبه و سخنراني 

 13٨7 تا 13٨6 سال از خانه در پرستاري برنامه در سالمت راديو با همکاري 

 13٨٨ -کنگره  بین المللي جراحان قلب تهران 

  1390کنگره بین المللي قلب و عروق 

  1390کنگره بین المللي اورولوژي 

  1392کنگره بین المللي اورولوژي 

  1393کنگره بین المللي قلب و عروق 

 Nutrition congress in DUBAI 2011 
 

  ارائه پوستر

 13٨٥ پوستر ، کنگره علمي کمیته عضو تهران ايران قلب انجمن کنگره چهاردهمین 

 :National Psychiatric Nursing Congress thInternational 5 st1   Istanbul 2011 

 فعاليت هاي فرهنگي

   3/٥/1392لغايت   1392/  4/ 19روز کامل  ٨مجموعه کارگاههاي آموزشي ضیافت انديشه اساتید 

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

 1371 شاهد دانشگاه نمونه پرستاري مربي 

 137٥ اراك اسالمي آزاد دانشگاه (ع) زهرا فاطمه حضرت تولد روز مناسبت به نمونه استاد 

 13٨0 ايران پزشکي علوم دانشگاه نمونه پرستاري مربي 

 13٨4 ايران پزشکي علوم دانشگاه استاد روز مناسبت به علمي هیئت نمونه عضو 

 و 13٨3 و 13٨1 جراحي و داخلي گروه مدير پیشنهاد به ايران پزشکي علوم دانشگاه .مامايي و پرستاري دانشکده رياست تقديرنامه 

 13٨4 

 و سمعي اساليدهاي یهکل تنظیم دلیل به ايران پزشکي علوم دانشگاه .ومامايي پرستاري دانشکده آموزشي معاونت تقديرنامه 

 1378 ايران پزشکي علوم دانشگاه .ومامايي پرستاري دانشکده بصري  

 13٨٥ ايران پزشکي علوم دانشگاه .ومامايي پرستاري دانشکده رياست بهداشت و سالمت ايثارگران بدلیل تقدير 

 آموزش نظام در مفید تابک عنوان به آتاب اين شدن شناخته و منزل در بهداشتي مراقبت راهنماي آتاب با همکاري با رابطه در تقدير 

 13٨3 ايران پزشکي علوم دانشگاه .مامايي و پرستاري دانشکده رياست پرورش و 

 1383منزل در مراقبت طرح مجري ، پرسا شهال خانم طرح اين اول مقام آسب و متنزل در مراقبت کمیته با همکاري بدلیل تقدير 

  1396استاد برتر آموزش يالیني در جشنواره وثوق 
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  اطالعات ديگر

 13٨1 سال در پرستار مقام بزرگداشت و جامعه در پرستاري خدمات نمادين ارائه منظور به پرستاري هاي پايگاه در همکاري 

 تاکنون 1379 سال از غیره و بهداشتي پیامهاي و علمي سواالت طرح در ايران اسالمي جمهوري وسیماي صدا با همکاري 

 مامايي و پرستاري دانشکده ايران پزشکي علوم دانشگاه نهاجا شاغل پرستاران ICU خدمت ضمن آموزش دوره اندازي راه و طرح 

 ايران پزشکي علوم دانشگاه 

 مامايي و پرستاري دانشکده ايران پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري ارشد کارشناسي آمادگي دوره برگزاري مسئول 

 ايران پزشکي علوم دانشگاه 

 چي قلم (آموزش فرهنگي آانون) چي قلم موسسه پرستاري ارشد کارشناسي آمادگي هاي آزمون) 

  

 1396 مهر ماه  آخرين بازبيني
 


