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 استاديار گروه داخلي جراحي  رتبه علمي

 

 موزشيآمدارك و دوره هاي 

 1392دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   دکترای پرستاری 

   1374فوق لیسانس پرستاري )آموزش داخلي جراحي(، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

   1370لیسانس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

   

 دوره هاي آموزشي
 1378  -دانشگاه علوم پزشكي ايران –كارگاه روش تحقيق 

 1380 -علوم پزشكي ايران دانشگاه –كارگاه مقاله نويسي 

 1382 –مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور  –كارگاه فيش برداري 

 1380 –دانشكده پرستاري و مامايي  –كارگاه آموزش مراقبت در منزل 

 1380 –دانشكده پرستاري و مامايي  –كارگاه مديريت مراجع 

 1381 –دانشكده پرستاري و مامايي  –كارگاه گاز هاي خون شرياني 

 -(1381تازه هاي مديريت و آموزش)-(1381بيماريهاي عفوني نوظهور)-(1381سرم درماني كودكان) -(1381ارتباطات)

كنگره هماهنگي آموزش بهداشت و درمان در پرستاري و  -(1379ايدز) -(1379ژنتيك و كاربرد آن در پزشكي) -(1380بهداشت خانواده)

سمينار -(1383كنگره اخالق پزشكي) -(1380ويكردهاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي)كنگره ر -(1380ارزشيابي)-(1379مامايي)

 سمينار-(1383كارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي)-(1383آشنايي با مسائل پزشكي قانوني)

 ( 1383بانكهاي اطالعاتي و ژورنالهاي الكترونيكي)

 (1384و اخذ مدرك عالي) ICDLگذراندن دوره هاي هفت گانه 

 ( 1384در تحليل آماری) spssگذراندن كارگاه كاربرد 

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 (1384گذراندن كارگاه مديريت منابع )

 (1384كذراندن كارگاه  مهارت سخنرانی) 

 (1384گذراندن کارگاه روش تحقيق کيفی )

 (1385همايش سراسری پرستاران دياليز)

 (1386گذراندن کارگاه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد)

 (1386ارزشيابی دانشجو در محيط بالينی)گذراندن کارگاه 

  (1386گذراندن کارگاه ارزشيابی پژوهش و شاخص های آن )

   

  ارمني)زبان مادري(  فارسي )تسلط كامل(  انگليسي) خوب( اسپانيايي)كمي(: زبان

   

 عالقه مندي هاي حرفه اي

 آموزش باليني -

 پرستاري  ارتوپدي -

 آموزش تئوری -

 مديريت -

 تحقيق كيفي و كمي روش -

 درد -

 بررسي وضعيت سالمت -

 گزارش پرستاري -

 مديريت آموزشی -

  

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 1382از  كمیته مشاورین تحصیلي 

  1379همکاری با کمیثه پژوهشی دانشجویی از  

 1379به زبان انگليسي از  ترجمه خالصه پايان نامه  دانشجويان كارشناسي ارشد 

  1382مجله بهداشتی " آودیس" بعنوان سردپیراز انتشار 

  1384عضویت در انجمن قلب ایران از 

  1386عضو نظام پرستاری ایران از 

  1385عضویت در کمیته بازنگری کتاب استانداردهای پرستاری 

  1391تا  1381عضو هیأت امناي كلینیك آودیسیان از 

  1385عضویت در كمیته آموزشي مدارس ارمني از 

 1386می مرکز جهانی  آموزش مدیریت تغییر از عضو رس 

  همكاري باJournal of Organizational change Management  1392به عنوان ویراستار از 

  عضو هیأت تحریریهCare Nursing Centered-Client of Journal 
 

 

 کنوني انتصابات آكادميك

  1392-1394مدير گروه داخلي جراحي از 

 1392ي گروه از سال عضو شوراي پژوهش 

 1392-1394 عضو شوراي پژوهشي دانشكده از 

  1392-1394عضو شوراي آموزشي دانشكده از 

  1394-1395مسئول آموزش مداوم پرستاری 

  1397تا  1394رابط اعتبار بخشی دانشکده از ابتدای 
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  تا کنون 1396مسئول آموزش مداوم پرستاری از 

 

 

  زشيسابقه كار حرفه اي و تجربيات آمو

 مدرس پرستاري دروس پرستاري ارتوپدي، بيماري هاي سيستم ژنيتال، بيماري هاي عفوني، پوست و سوختگي، سرطان، آب و الكتروليت ها(

 مربي پرستاري باليني

 تدريس در کالسهای امادگی کارشناسی ارشد

  ICUتدريس در دوره های بازآموزی 

 و انگليسی()به زبان فارسی تدريس در کارگاه گزارش نويسی

 )به زبان فارسی و انگليسی(تدريس در کارگاه درد

 تدريس در کارگاه معاينات بالينی

 تدريس در کارگاه روش تحقيق کمی

 تدريس در کارگاه روش تحقيق کيفی

 تدريس در کارگاه مقاله نويسی

 تدريس در کارگاه ارزشيابی مقدماتی و پيشرفته

 لينیتدريس در کارگاه روش های نوين آموزش با

  

 شايستگي هاي آموزشي

 1385كنترل درد بدون دارو(  یسمينار )راهها یدبير 

 (1385) یاموزش پرستار یکنگره چالشها یعلم تهيعضو کم 

 يیدانشجو ناريسم یريدب( e-health1386) 

 1387تا  1385دانشکده از  یمسئول مستند ساز 

 1388تا  1386از  یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک تيعضو 

 (1389)رانيا یکنگره اورولوژ نيچهارم سهيرئ أتيه 

 آموزش علوم  یکشور شيهما نيازدهمي یسخنران سهيرئ أتيه

 (1389)یپزشک

  عضويت در کميته علمی کنگره آموزش پزشکی از نظريه تا عمل بهمن

1393 

 کاليانجمن مد یکنگره سراسر نيزدهميس  یعلم تهيدر کم تيعضو 

 1393 وريشهر 7-5نرايا یو هماتولوژ یانکولوژ

  دبير علمی کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ايران در دی ماه

1394 

  عضو کميته علمی کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ايران در دی

 1394ماه 

  1394عضو کميته علمی همايش کشوری يادگيری الکترونيکی بهمن ماه 

 شهريور  عضو کميته علمی نوزدهمين کنگره پرستاری اورولوژی ايران

 1395ماه 

  1395عضو شورای بين المللی سازی دانشکده از 

  1393-1396عضو کميته اعتبار بخشی دانشکده  
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 تجربيات پژوهشي

  بررسي تاثیر آموزش بر نحوه عملكرد مراقبت از خود بیماران داراي ایلئوستومي و كلستومي مراجعه كننده به انجمن استومي ایران
 1383در تابستان 

  بررسی ميزان ابتال به عفونتهای ادراری و ارتباط آن با عوامل مستعد كننده آن در دانشجويان پرستاری دختر خوابگاههای دانشگاه

 ) همكار اصلی طرح( 85-84م علوم پزشكی ايران واقع در تهران در نيمسال اول و دو

 1389دانشگاه علوم پزشكي ايران  بررسي به کارگيری فن آوری های آموزشی در دانشكده پرستاري و مامايي 

  بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران از تكنولوژي آموزشي و الگوهاي

 1387 – 1386جديد آموزشي در فرايند آموزش 

  همكار اصلي( 1388بررسی عادات تغذيه ای و رفتارهای مستعد کننده ابتال به سنگ دستگاه ادراری سال( 
 غز استخوان در ز خود در بيماران تحت عمل پيوند مبررسی تاثير آموزش استراتژی های ارتقائ سالمت بر خودکارآمدی مراقبت ا

 )همكار اصلي(1387بيمارستان دکتر شريعتی، سال 
 مجري( 1392-طراحي مدل مديريت تغيير در دانشكده هاي پرستاري و مامايي( 

  

 پايان نامه

 1374پایان نامه كارشناسي ارشد   -رسي میزان شیوع عالئم بالیني عوارض انتقال خونبر -
 1392پایان نامه دكتري   -طراحي مدل مدیریت تغییر در دانشكده هاي پرستاري و مامایي -

 )استاد مشاور( 1388بررسی عادات تغذیه ای و رفتارهای مستعد کننده ابتال به سنگ دستگاه ادراری سال  -
بررسی تاثیر آموزش استراتژی های ارتقائ سالمت بر خودکارآمدی مراقبت از خود در بیماران تحت عمل پیوند نغز استخوان در  -

 )استاد مشاور(1387بیمارستان دکتر شریعتی، سال 
 )استاد مشاور( 1393 بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت و دفعات درد بیماران مبتال به سردرد تنشی -
 )استاد مشاور( 1393الش های تغییر در دانشکده های تربیت بدنی بررسی چ -
  )استاد راهنما( 1395بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت سردرد ناشی از بی حسی اسپاینال در زنان تحت عمل جراحی سزارین  -
)استاد راقبتی بيماران مبتال به نارسايی مزمن قلبیمقايسه تاثير آموزش با دو رويکرد خانواده محور و بيمار محور بر رفتارهای خود م -

 راهنما(
بررسی رفتار حرفه ای پرستاران و ارتباط آن با فرهنگ و تعهد سازمانی در مراکز درمانی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  -

 )استاد راهنما(1394ایران درسال 
 

  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

ينا؛ خاچيان آليس؛  بررسي ميزان شيوع عاليم باليني عوارض انتقال خون. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات توتونچی ، م -

         208، صفحه   77بهار  1و سال سوم شماره 76زمستان  4بهداشتي درماني اصفهان؛ سال دوم شماره 

اليم باليني عوارض انتقال خون مجله علمي پژوهشي   دانشگاه علوم پزشكي و ثوثونچی ، مينا؛ خاچيان آليس؛  بررسي ميزان شيوع ع-  

  77بهار   1خدمات بهداشتي درمانی اصفهان و سال سوم شماره

صادقی، امير؛محمد عليها،ژاله؛خاچيان آليس.  بررسي تاثير آموزش بر نحوه عملكرد مراقبت از خود بيماران داراي ايلئوستومي و كلستومي  -

فصلنامه پرستاري ايران نشريه دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران،سال  1382كننده به انجمن استومي ايران در تابستان  مراجعه

 .  54-51صفحه  1382پاييز  35شماره  16

 .1388، زمستان 10خاچيان، آليس. آموزش مجازی .فصلنامه پرستاری قلب و عروق: سال دوم، شماره -

 .1389، بهار 10س. آموزش مجازی .فصلنامه پرستاری قلب و عروق: سال سوم، شماره خاچيان، آلي-

حسنی پ، خاچيان آ " پرستاری مبتنی بر شواهد: ديدگاه پرستاران بالين" نشريه دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات -

 .18-11صفحات  1389(71)20بهداشتی درمانی شهيد بهشتی 

اپيدميولوژيکی و دموگرافيکی و سنگهای ادراری. نشريه آ، حيدری ش. ارتباط عوامل  حسينی يان آ،زی ف، شاهپوريان ف، خاچشيرا  -

  .73-80، 1389، آبان 66، شماره 23پرستاری ايران، دوره 

ک مطالعه کيفی" در مجله حيات خاچيان آ. و همکاران. "چالش های مديريت تغيير، تجارب مديران در دانشکده های پرستاری و مامايی: ي-

 .79-88، 1،1391، شماره 18دوره 
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 .1391، تابستان 2" در مجله پژوهش پرستاری، شماره عوامل موثر بر استقرار مديريت تغيير : يک مطالعه کيفیخاچيان آ و همکاران"  -

"  فصلنامه دانشکده  ه های پرستاری و مامايیدر دانشکد نقش محيط درون سازمانی در استقرار مديريت تغيير خاچيان آ و همکاران "-

 .1391پائيز  22، دوره 78پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، شماره 

 -فصلنامه علمي ، مجله پژوهش پرستاري "استقرار مديريت تغيير در دانشكده هاي پرستاري و مامايي: يك مطالعه كيفي خاچيان آ و همکاران "-

  .72-80، 1393تابستان ، 2، شماره 9. دوره جمن علمي پرستاري ايرانپژوهشي ان

، 10فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، سال دوم شماره اندام ر، خاچیان آ، عسگری م. عوامل موثر بر مدیریت تغییر در دانشکده های تربیت بدنی. -

 .94بهار 

مقایسه طب فشاری و لمس بر سردردهای ناشی از بیحسی اسپاینال پس از سزارین. مجله زنان، خاچیان آ، ساعتچی ک، آقاعمو ش، حقانی ح، تورده م.  -

 .19-184،9شماره  18مامایی و نازایی ایران، دوره 
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 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

(سوزن س. اسملتزر؛برندا 1380)  2000ودارث برونر و س یجراح یداخل یپرستارخاچیان آ. -

 ). )ترجمه ی.  فصل مفاهیم و مراقبتهاي اتاق عمل . تهران :انتشارات سالمری.بیج

( سوزن س. اسملتزر؛برندا   1383)  2004برونر و سودارث  یجراح یداخل یپرستارخاچیان آ. -

 ). )ترجمه یسالم فصل مفاهیم و مراقبتهاي اتاق عمل . . تهران :انتشارات ری.بیج
.فصل یپر نیفیان پاتز؛ آن گر ایشی( پاتز1382. )یپوتر و پر یاصول و فنون پرستار-

 () ترجمه 156-179، جامعه نگر.صفحه  ی.تهران: سالمیپرستار ندیفرا

.فصل یپر نیفیان پاتز؛ آن گر ایشی( پاتز1383). یپوتر و پر یاصول و فنون پرستار-

 () ترجمه156-179، جامعه نگر.صفحه  یم.تهران: سالیپرستار ندیفرا

.  یفصل ارتوپد یپرستار یجراح ی، فاظمه .داخل یی. اسکوسیال انیتمدن فر،مهراسا؛ خاچ-

 ف(ی. )تال یلی( تهران : انتشارات سنجش تکم1382)

 یهایماریو ب یالرژ ،یمنیفصل ا یپرستار یجراح ی. داخلسیال انی، منصوره، خاچ یفراهان-
 (فی. )تال یلیهران:انتشارات سنجش تکم(ت1383.)یعفون

 یپرستار یبالین  یمهناز، خاچیان آلیس.اصول مراقبتها یمحمدعلیها،ژاله، سیدالشهدای-

 )(  تهران: انتشارات ماهتاب.)ترجمه1385)

تهران:  (1386)(CD )همراه با یدر ارتوپد جیرضا. اصطالحات را یلیجل س،یآل  انیخاچ-

 (فیانتشارات ماهتاب)تال

( سوزن س. اسملتزر؛برندا   1386)  2008برونر و سودارث  یجراح یداخل یپرستارخاچیان آ. -

 ). )ترجمه یفصل مفاهیم و مراقبتهاي اتاق عمل . . تهران :انتشارات سالم ری.بیج

( سوزن س. اسملتزر؛برندا   1389)  2010برونر و سودارث  یجراح یداخل یپرستارخاچیان آ. -

 ). )ترجمه ی. تهران :انتشارات سالمم و مراقبتهاي اتاق عملصل مفاهیف ری.بیج
رشد و تکامل.  یارتباط با کودک در بررس ی. برقرارسیآل انیمهرزاد، خاچ ،یباقر-

 (. )ترجمه1388 رانیا یانتشارات دانشگاه علوم پزشک

دانشگاهها  بر اساس مدل  یگام به گام تا تعال سیآل انیح، خاچ یرویز، پ یسهراب-

 (فی. )ترجمه و تالای. انتشارات نهضت پوجیدربال

. یدر پرستار یفیک قی. تحقیو کارپنتر د ی.استروبرت اچ جیمصطف ،یشوکت س،یلآ انیخاچ-

 .1389تهران. انتشارات جامعه نگر، 
. رانیدر ا یپرستار یها هیمدل ها و نظر نیتر جیبر را یو همکاران. نقد سیآل انیخاچ-

 .1391جوان،  مشهد، انتشارات پرستاران
(. هینکل جانیس ال، چیویر 1393) 2014برونر و سودارث  یجراح یداخل یپرستارخاچیان آ.-

 . تهران. انتشارات جامعه نگر )ترجمه(فصل مفاهیم و مراقبتهاي اتاق عمل کری اچ.

( راهنمای بالینی اصول و فنون پرستاری. مفاهیم، فرآیند 1393خدابخشیان ش، خاچیان آ.)-

 کوزیر. تهران. انتشارات جامعه نگر)ترجمه( و مهارت

انتشارات جامعه )چاپ دوم(،.تهران، خاچیان آ، شوکتی م.تحقیقات کیفی در پرستاری-

 )ترجمه( 1394.نگر

تهران، انتشارات جامعه  (1394)رشد و توسعه. -شوکتی م، خاچیان آ. پرستاری نظری

  )ترجمه(1394.نگر
اصول و مهارت های بالینی پرستاری تهران، انتشارات ( 1395خاچیان آ، عبدی فرد الف.) -

 جامعه نگر )ترجمه(

( طراحی الگوی نظام مدیریت تغییر در دانشکده 1395خاچیان آ، منوچهری ه، پازارگادی م) -

 های علوم پزشکی کشور تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )تالیف(

 

تار در شکستگی های فمور و جراحی تعویض مفصل هیپ. ( نقش پرس1396رسولی م، خاچیان آ )-

 تهران انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم )تالیف(

( خستگی و رایحه درمانی. تهران، انتشارات آذرفر 1396مرادی م، خاچیان آ، امینی ف )

 )تالیف(

ارات (کمردرد و راههای درمانی آن تهران، انتش1397هوسپیان و، بیات ز، خاچیان آ )-

 جامعه نگر )تالیف(
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  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 ارائه شفاهي

 1379دانشگاه علوم پزشكي ايران  )سخنران( -سمينار سيروز كبدي) بررسی و شناخت کبد( دانشكده پرستاري و مامايي  

 ()1379روزه( 5کنگره بيماريهای عفونی و گرمسيری)سخنران 

  1380دانشگاه علوم پزشكي ايران )سخنران(   -مغز استخوان ( دانشكده پرستاري و ماماييسمينار پيوند اعضا ) پيوند                           

  )1381سمينار ارائه آموزش هماهنگ هنگام اجراي دستورالعملهاي پرستاري )تراکشن و مراقبت پرستاری  آن()سخنران  

 1381( )سخنران مسيریيازدهمين کنگره بين المللی بيماريهای عفونی و گر 

 )1382کنگره عفونی )  پيشگيری ار عفونت در اتاق عمل( )سخنرانی در پانل 

 ) 1384دانشگاه علوم پزشکی ايران  -دانشکده پرستاری و مامايی -ژورنال کالب ) کلونينگ 

 )1384سمينار غذا ) رژيم غذايی بر اساس شاخص گليسميك( )سخنران 

 1384با رويكرد ارتقای سالمت ) بهداشت الكترونيكی()سخنران( كنگره سراسری پرستاری و مامايی 

  1385همكاری با صدا و سيما شبكه خبر در ارتباط با پرستاری ارتوپدی 

 )1385كنگره جراحان )تغذيه در بيماران استومی()سخنران 

  )1385سمينار پرستار و قانون ) وصيت نامه()سخنران 

  )1386سمينار زخم و مراقبت از آن )سخنران 

 )1386 سمينار سراسری صرع)پرستاری و توانبخشی در صرع( )سخنران 

  1386تدريس در کارگاه روش تحقيق کمی از 

  1386تدريس در کارگاه روش تحقيق کيفی از 

 دوره( 20) 1387(کارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسی )سخنران 

 ( اولين همايش بين المللی پرستاری اتورينولوژی و جراحی فک و صورت )1387سخنران 

 )دوره( 10) 1388کارگاه آموزشی درد و روشهای مواجهه با آن )سخنران 

 کارگاه آموزشی مراقبتهای ويژه پرستاریICU )1388 )انجمن قلب ()سخنران 

 ()1389دوره(  15کارگاه آموزشی بررسی وضعيت سالمت و معاينات فيزيکی انجمن علمی پرستاران قلب) سخنران 

  1393اورژانس مهر سخنرانی در کارگاه 

 1393آذر  2سخنرانی در کارگاه رويکردهای نوين بالينی 

 1393آبان 1سخنرانی در کارگاه رويکردهای نوين بالينی 

  سخنرانی در کارگاهPBL  1393بهمن 

  1394سخنرانی در کارگاه اورژانس مهر 

  نوامبر  18-15كنفرانس بين المللي تحقيقات پرستاري، مادريد  15سخنراني در 

 "Challenges related to change management: qualitative study of managers  experiences in schools of 

Nursing and Midwifery. " 

  ،اكتبر 28-25سخنراني در سومين كنفرانس يادگيري و مديريت آموزشي، بلژيك   

 "Establishment of change management and the role of organizational internal environment in Nursing and 

Midwifery schools." 

  ،ژانويه 19-18سخنراني در سمپوزيوم جهاني پرستاري، دانشگاه ريورسايد، آمريكا 

"Designing a model of change management in nursing and midwifery school" 

 1391اسفند ماه  1-3نولوژی، آسم و آلرژی ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دومين کنگره ايمو"Nurses’ Role and 

Responsibilities in the Management of patients Requiring Immunoglobulin Replacement Therapy" 

 )1391 سخنراني در شانزدهمين كنگره اورولوژي ايران )پانل    

 

 سپتامبر 20-18ستان، سخنراني در دومين كنگره بين المللي پرستاري در ارمن 

"Designing a model of change management and its performance indicators" 
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 2013اكتبر  25-23استراليا  -ارائه سخنراني در سيزدهمين كنگره بين المللي پرستاري پيوند در سيدني 

"Effect of strategies used by people to promote health education on self care self-efficacy in patients with 

bone marrow transplantation." 

  1393سخنرانی در کنگره آموزش پزشکی از نظريه تا عمل بهمن 

  1394سخنرانی در سومین کنگره بین المللی پرستاری در ارمنستان مهر ماه 

 تهران. 1395، شهریور ی ایرانره پرستاری اورولوژسخنرانی در دهمین کنگ 

 .سخنرانی در کنگره مدیرت و رهبری در آمریکا، دانشگاه ریورسایدGlobal Leadership & Management Conference 
1395 

  سخنرانی در 
Education, Leadership, Research, and Policy 2016 International Conference- September 15, Washington DC, USA.  

1395 

  سخنرانی در 
24 th  Global Nursing and Healthcare Conference. Amsterdam, Netherlands | March 01-02,2017 
 

 

  

  

  ارائه پوستر

  ( دانشگاه علوم پزشكي ايران )كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري ) يررسی ميزان شيوع عاليم و نشانه های عوارض انتقال خون

 پوستر(

 ( کنگره چالشهای اموزش پرستاریe-learning)پوستر( ) 

  :ارائه مقاله به صورت پوستر در سمينار سراسری ارتقای کيفيت در خدمت مراقبتی " چالش هايی در رابطه با مديريت تغيير

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  1390مهر  27-28مطالعه کيفی تجارب مديران در دانشکده های پرستاری و مامايی"

 ين همايش سراسری راهکارهای ارتقای کيفيت خدمات پرستاری و مامايی "طراحی الگوی ارائه مقاله به صورت پوستر در سوم

 يزد 1391ارديبهشت  19-21"1نظام مديريت تغيير در دانشکده های پرستاری و مامايی تيپ 

  ارائه مقاله به صورت پوستر درAJMAN  HEALTHCARE  SUMMIT,  2015  ADVANCES  IN  MEDICINE  CONNECTING  SCIENCE , 

INNOVATION  &  POLICY  FOR  A  HEALTHY  NATION 

 

  

 فعاليت های فرهنگی
 1382از  "آودیس "سر دبير مجله بهداشتی  -

 1384عضو هيأت امناي درمانگاه خيريه آوديسيان از سال  -

 عضو شوراي آموزشي مدارس ارمني زبان وابسته به شوراي خليفه گري ارامنه تهران -

  نوبت( 10در مجامع و انجمن هاي زنان )بيش از سخنراني  -

 

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

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

    دریافت تقدیر نامه از دفتر توسعه و آموزش دانشگاه 

  آموزشی دانشكده  دریافت تقدیر نامه از معاونت 

  دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشكده 

 انتشاراتی کیا-دریافت تقدیر نامه از موسسه علمی 

 دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشگاه 

  

 اطالعات ديگر
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 (1385همکاری با شبکه خبر بصورت مصاحبه در اخبار پزشکی در مورد پرستاری ارتوپدی )تير 

  (1386ورت مصاحبه و بحث کارشناسی در مورد تغذيه در ديابت )همکاری با راديو سالمت بص

  

 1397ماه  آبانآخرين بازبيني: 

 


