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مدارك و دوره هاي آموزشي:
کارشناسی B.S ١٣٦٤- ١٣٥٨ ایران تهران علوم پزشکی ایران پرستاری  کارشناسی

MSN ١٣٦٨-١٣٧١ ایران تهران علوم پزشکی ایران آموزش پرستاری کودکان کارشناسی ارشد  

کارشناسی ارشد
دوره هاي آموزشي 

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-   ”Training program in geriatric psychiatry“  دوره آموزشی ٦ ماهه 
١٩٩٩-٢٠٠٠- دوره آموزشی ٦ ماهه -ایران تهران

١٣٩١-١٣٩٢ دوره آموزشی ٦ ماهه ایران فرصت مطالعاتی اخالق پزشکی - علوم پزشکی تهران –تهران- 

شرکت در کارگاه ها:
کارگاه آشنائی باروشهای تدریس وارزشیابی ١٣٧٢ 

درکارگاه آموزش بر مبنای طرح مسئله١٣٧٣ 

کارگاه نظارت وارزشیابی١٣٧٣ 
کارگاه مبانی توانبخشی١٣٧٤ 

کارگاه خانواده درمانی وپویائی خانواده١٣٧٤ 
کارگاه آموزش پرستاری جامعه نگر١٣٧٥ 

کارگاه آموزشی توان بخشی جامعه نگر١٣٧٥ 

کارگاه آشنائی بامشاوره ژنتیک١٣٧٥ 
کارگاه روش تحقیق پیشرفته در علوم پزشکی با تاکید بر شیوه های نمونه گیری وکارآزمائی بالینی١٣٧٦ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی ایران

دانشکده پرستاری و مامایی
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 Workshop of” Improving Nursing Practice through Research” as participant١٣٧٧
١٣٧٧-F.G.D کارگاه روش تحقیق کیفی 

کارگاه روشهای تدوین آزمون١٣٧٨ 
کارگاه ارگونومی مشارکتی ١٣٧٩ 

١٣٧٩(spss) کارگاه آمار کاربردی با تاکید بر استفاده از کاربری آن در پژوهشهای اجتماعی 
کارگاه آموزشی یافته های پاراکلینیک در توانبخشی١٣٧٩ 

 Workshop of”Teaching Course in Cardiac Nursing”as participant2000 
کارگاه تعیین اولویتهای پژوهش درپرستاری باروش ارگونومی ١٣٧٩ 

 Workshop of “Training program in geriatric psychiatry” as participant2000
کارگاه آموزشی ارگونومی١٣٨٠ 

کارگاه مروری برتحقیقات کمی١٣٨٠ 
کارگاه آموزشی روشهای پژوهش کیفی١٣٨٠ 

١٣٨٠CQI کارگاه ارتقای مستمر کیفیت 
کارگاه پشتیبانی روانی-اجتماعی درشرایط اضطراری١٣٨١ 

کارگاه روش تحقیق١٣٨٢ 
کارگاه روش تحقیق کیفی در علوم پزشکی١٣٨٢ 

کارگاه مهارت های پیش از تدریس١٣٨٦ 
کارگاه تدوین شرح وظایف تخصصی پرستاری(بخش کودکان- توانبخشی وسالمندان)١٣٨٦ 

کارگاه آموزشی پایگاه تحقیقات جمعیتی١٣٨٦ 
کارگاه آموزشی مقاله نویسی ١٣٨٣ 

کارگاه آموزشی تهیه پوستر١٣٨٣ 
١٣٨٣C.V کارگاه آموزشی 

کارگاه نوزاد و عوامل محیطی در واحد مراقبت های ویژه١٣٨٤ 
اولین کارگاه آموزشی هماهنگی در برنامه های کشوری توانبخشی آموزشی١٣٨٢ 

١٣٨٥E-Learning  کارگاه آموزشی 
١٣٨١Need assessment کارگاه آموزشی 

٢٠٠٧IDL گارگاه 
کارگاه مشورتی " تدوین برنامه جامع تکامل کودکان ایرانی "١٣٨٦ 

کارگاه آموزشی روش تحقیق بالینی(٣روز)١٣٨٦ 
کارگاه آموزشی مهارتهای داوری و نقد مقاالت علمی(٢ روز )١٣٨٦ 

کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد (٢ روز)١٣٨٦ 
کارگاه آموزشی آشنائی با منابع کتابخانه ای١٣٨٦ 

کارگاه آموزشی مرور سیستماتیک (٣روز)١٣٨٦ 
کارگاه تدوین برنامه درسی١٣٨٧ 

شرکت در کارگاه نوآوری و خالقیت١٣٨٧ 
شرکت در کارگاه تعیین کننده های اجتماعی سالمت١٣٨٧ 

زبان 
 فارسی(مادری) 

انگلیسی 
عربی 
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عالقه مندي هاي حرفه اي 
پرستاری کودکان 

پرستاری سالمندی 
پرستاری توانبخشی 

اخالق حرفه ای و کاربردی 
آموزش پرستاری 

تحقیقات مداخله ای 

عضويت هاي حرفه اي کنوني 
عضو هیات مدیره انجمن پرستاری ایران ١٣٨٠-١٣٦٩  

انتصابات آكادميك کنوني 
١٣٧٢-١٣٧٥ عضو کمیته طراحان سوال آزمون کارشناسی ارشد 

سرپرست مرکز نگهداری وتوانبخشی شهدای هفتم تیر١٣٧٣ 
عضو هیات ممتحنه وارزشیابی رشته پرستاری١٣٧٥-١٣٧٩ 

مدیر گروه آموزشی پرستاری١٣٧٧-١٣٨١ 
عضو شورای HSR وکمیته های راهبردی طرحهای نیاز سنجی وتعیین اولویتهای تحقیقاتی ومنطقه ای ونیز پایگاه تحقیقاتی  

جمعیتی١٣٨٢(وزارت بهداشت)
سرپرست دفتر آموزش وباز آموزی کارکنان١٣٨٢ 

دبیر هیات ممیزه دانشگاه١٣٨٢-١٣٨٥ 
سرپرست کل اداره آموزش دانشگاه ١٣٨٦-١٣٨٧ 

عضو کمیته اخالق در پژوهش١٣٩٢-١٣٩١ 
عضو کمیته اخالق١٣٩٤تا کنون 

مسئول برنامه ریزی رشته پرستاری توانبخشی١٣٩٤ تاکنون 

سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ٦٤-٦٦ قراردادی (طرح نیروی انسانی) تمام وقت- مربی 

گروه پزشکی برزویه ٧١ ٦٧ -سرپرستار – سوپر وایزر-  مترون تمام وقت رسمی 
دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ٧١-٧٤ مربی- عضو هیات علمی تمام وقت پیمانی 

٧٤-٧٨ دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی عضو هیات علمی - مربی تمام وقت رسمی -آزمایشی 
٧٨-٨٧ دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی عضو هیات علمی - مربی تمام وقت رسمی قطعی 

٨٧- دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی عضو هیات علمی تمام وقت- استادیار رسمی قطعی 
تا کنون دانشگاه علوم پزشکی ایران مهر ٩٣ - استادیارعضو هیات علمی تمام وقت رسمی قطعی 

شايستگي هاي آموزشي 
 تدریس در مقطع کارشناسی:

پرستاری ارتوپدی -
پرستاری وبیماری چشم -
تاریخ وتحوالت پرستاری -

پرستاری گوش و حلق وبینی -
اصول و فنون مامایی -

روش ها و فنون تدریس -
مقدمه داخلی و جراحی -
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بهداشت مادران ونوزادان  -
پرستاری کودک سالم  -
پرستاری کودک بیمار -
اصول وفنون پرستاری -

اخالق پرستاری وروابط حرفه ای -
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

بررسی وضعیت سالمت در کودک -
بهداشت کودک وخانواده ١ -
بهداشت کودک وخانواده٢ -

مفاهيم ونظريه ها در پرستاري -
سمينار در مسائل پرستاري -

روشهاي تدريس وارزشيابي  -
روش تحقيق -

سمينار تحقيق -
تكامل كودك وخانواده -

مبانی اخالق و روابط انسانی( ارشد توانبخشی) -
اخالق پرستاری و روابط حرفه ای( ارشد پرستاری داخلی – جراحی/ اورژانس/ سالمندی/ سالمت جامعه) -

اخالق پرستاری در کودکان و روابط حرفه ای -
اخالق، حقوق و قانون در روانپرستاری -

اخالق در مشاوره مامایی(کارشناسی ارشد مشاوره مامایی) -
اصول و مبانی پرستاری توانبخشی -

پرستاری توانبخشی اختالالت عملکردی عصبی- عضالنی -
پرستاری توانبخشی اختالالت عملکردی متابولیکی و تغذیه -

پرستاری توانبخشی اختالالت عملکردی ذهنی، روانی و اجتماعی -
پرستاری توانبخشی گروه های خاص: سالمندان، کودکان، سوختگی و سرطان. -

تجربيات پژوهشي 
پایان نامه و طرح های تحقیقاتی

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادران کودک مبتال به فلج مغزی ونحوه مراقبت آنان -اصفهان 
بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان ١٨-١١ ساله تحت سرپرستی بهزیستی با دختران تحت  

سرپرستی  خانواده –تهران
بررسی تحریکات لمسی بر افزایش وزن شیر خواران شیرخوارگاه های سازمان بهزیستی -شیراز 

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود دربکارگیری روشهای  مقابله نوجوانان مبتال به تاالسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی-بابل 
بررسی مقایسه ای نگرش سالمندان  مقیم خانواده وسرا نسبت به سالمندی وارتباط آن با وضعیت اقتصادی –اجتماعی وبهداشتی ایشان- 

سنندج
بررسی میزان تاثیر آموزش بر شیوه های مقابله ای مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر-یاسوج 

بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی با دختران تحت سرپرستی خانواده-تهران 
بررسی میزان آگاهی ،نگرش وعملکرد پرستاران در رابطه باانطباق موازین شرعی با امور مراقبتی در بیمارستانهای آموزشی-قزوین 

بررسی مقایسه ای تاثیر ٢ روش آموزشی بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش های جراحی در مورد رعایت موازین پیشگیری از عفونت های  
بیمارستانی-گیالن

برسی مقایسه ای عوامل استرس زا ورابطه آن با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده وزنان غیر سرپرست-تهران 
بررسی تاثیر دو روش بازدید منزل وآموزش در بیمارستان بر نحوه مراقبت والدین از کودکان ١٢-٦ سال تاالسمی-همدان 

بررسی تاثیر مراقبت در منزل به آپکار خانواده کودک مبتال به فلج مغزی در مراجعین مرکز توانبخشی -شیروان 
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بررسی رابطه رضایت شغلی با میزان برقراری ارتباط پرستاران با کودکان ٦-٣ سال بستری –تهران 
ارزیابی عملکرد بهورزان در مراقبت از کودکان زیر ٦سال در خانه های بهداشت-بندر گناوه 

بررسی تاثیر اجرای برنامه ترخیص بر وضعیت  جسمی مادر ونوزاد در ٦ هفته اول بعد از تولد-قم 
بررسی مهارت حل مسئله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراکز شبانه روزی بهزیستی 

برسی تاثیر گلوکز خوراکی بر درد ناشی از تزریقات عضالنی به نوزادان ترم ،سمنان  
بررسی تاثیر روش مراقبتی کانگورو بر واکنشهای رفتاری و نشانه های فیزیو لژیک ناشی از درد تزریق عضالنی در نوزادان ترم،بندر عباس 

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط در بیمارستانهای اراک 
بررسی تاثیر تحریکات لمسی بر وضعیت خواب وبیداری شیر خواران مقیم در شیر خوارگاه های تحت نظر بهزیستی-تهران 

بررسی تاثیر مشارکت مادران در بهبود الگوی تغذیه ای کودکان نوپا،مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی منطقه ٤شهر تهران  
بررسی  نقش آموزش پیش دبستانی  بر آگاهی های بهداشتی دانش اموزان اول ابتدائی منطقه ٤ آموزش وپرورش شهر تهران-تهران 

بررسی رابطه عقاید مادری وعادات غذائی کودکان ٣-١زسال مراجعین به مراکز بهداشت-تهران 
بررسی میزان تنیدگی وشیوه های مقابه مادران کودکان مبتال به فلج مغزی مراجعین به مراکز توانبخشی-کرمانشاه 

بررسی تاثیر آموزش تکنیک های اصالحات رفتاری بر چاقی دختران سن مدرسه شهرستان شهریار 
بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان 

بررسی تاثیر ماساژ«سوئدی» بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله کودکان دیابتی ١٢-٦ سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کامکار  
–عرب نیا ١٣٨٧

بررسی تاثیر  برنامه توان بخشی خانواده محور بر آپکار و عملکرد خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر در دبستان استثنایی  
شهرری

بررسی تاثیر " مدل حمایتی مراقبت پرستاری مشارکت دو سویه" بر میزان تنش و مشارکت والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش  
مراقبت های ویژه نوزادان یکی از مراکز آموزشی تهران ١٣٨٩

تاثیر مدیریت استرس و تعارض کار – زندگی در پرستاران شاغل بیمارستان شهید لواسانی سال ١٣٩١ 
بررسی تاثیر ورزش و رژیم غذایی بر شاخص توده بدنی و افسردگی دختران نوجوان چاق شهر کرج سال ١٣٩١ 

مقایسه تاثیر زنجبیل و بابونه آلمانی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در خانم های مبتال به سرطان پستان   
بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده بر سطح کنترل آسم و کیفیت زندگی کودکان دبستانی مبتال به آسم و والدین آن ها در مراجعین به  

بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران ١٣٩٢
بررسی تأثیر مراقبت کانگورویی بر میزان تنش و عزت نفس مادران دارای نوزاد نارس و بر وزن گیری نوزادان در بخش مراقبت های ویژه  

نوزادان بیمارستان های شهید صدوقی و تأمین اجتماعی یزد سال ١٣٩٢
بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی بر قند خون ،هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی بیماران مبتال بهدیابت نوع ٢ 

بررسی تاثیر توان بخشی مبتنی بر منزل بر انجام فعالیت های روزمره زندگی و ترس از سقوط در سالمندان مبتال به شکستگی هیپ شهر  
تهران

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت و کمیت خواب نوجوانان دختر ١٦-١٨ ساله دبیرستانی شهرستان فردیس کرج    
بررسی تاثیر کاربرد ماساژ سوئدی بر خستگی و کیفیت زندگی کودکان ٧-١٢ ساله مبتال به لوسمی حاد لنفوبالستیک تحت شیمی درمانی در  

مرکزطبی کودکان 
رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت خانواده با عادات خواب و نمایه توده بدن در کودکان ٦-١١ ساله قزوین سال ٩٣ 

انطباق فرهنگی چک لیست اصالح شده اوتیسم در نوپایی همراه با پی گیری 
بررسی تاثیر آموزش عملی نقش های مادری بر اعتماد به نفس حین مراقبت و هویت مادری مادران نخست زای شهر اردبیل  

بررسی تاثیر اجرای مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی و افسردگی نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور در بیمارستان رازی قائم شهر  
بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی پرستاران در شهر تهران 

بررسی تاثیر آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر سبک های تصمیم گیری مدیران پرستاری بیمارستان مفرح تهران   
تطبیق مهمترین اصول منشور اخالق پرستاری با آیات قرآن 

بررسی میزان آگاهی تکنولوژیست های اطاق عمل از قوانین و استاندارد های حرفه ای در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی  
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ایران١٣٩٦
بررسی تاثیر روش پیشنهادی آماده سازی داروهای شیمی درمانی بر میزان آلودگی داروئی کارکنان پرستاری-تهران 

بررسی ارتباط سالمت معنوی با خودکارآمدی عمومی در سالمندان مناطق منتخب شهر تهران در سال١٣٩٦ 
بررسی ارتباط سالمت اجتماعی با خود کارآمدی عمومی سالمندان١٣٩٦ 

بررسی ارتباط  اضطراب  با  سوءرفتار توسط اعضای خانواده در سالمندان شهر تهران در سال ١٣٩٤ 

انتشارات 
مقاله هاي منتشر شده

- بررسی تاثیرآموزش برمیزان آگاهی مادران کودکان مبتالبه فلج مغزی ازنحوه مراقبت آنان* دانشور*١٣٧٧.
- نگاهی نو به تحقیقات ده سال اخیر پرستاری کودکان*طب وتزکیه*١٣٧٩.

- میزان تاثیر آموزش بر شیوه های مقابله -ای مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر * ارمغان دانش*١٣٨٠.
- بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود در بکارگیری روشهای مقابله نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تاالسمی ماژور بیمارستان کودکان 

*مجله پزشکی هرمزگان*١٣٨٥.
- تاثیرآموزش مهارتهای ارتباطی به پرستاران بر رضایت مندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط* پژوهش پرستاری*١٣٨٥.

- بررسی تاثیر مهارت حل مسئله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراکز شبانه روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستان* 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان*١٣٨٦.

- تاثیر شیوه غذا خوردن  کودک و والدین بر چاقی دختران سن مدرسه- *فصلنامه پرستاری ایران*١٣٨٧.
- بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده .مجله حیات *١٣٨٧.

- تاثیر آموزش تغذیه به مادران بر الگوی غذائی کودکان نوپای ٣٠-١٢ ماهه  *ارمغان دانش*١٣٨٨.
- تاثیر آموزش تکنیک های کنترل محرک های محیطی و رفتارهای حرکتی بر چاقی دختران سن مدرسه * مجله پزشکی هرمزگان*١٣٨٨.

- بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان*مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان*١٣٨٨. 
- تأثیر تماس پوستی مستقیم مادر و نوزاد بر شدت درد ناشی از تزریق عضالنی در نوزادان* افق دانش*١٣٨٩. 

- بررسی تاثیر مدیریت استرس بر استرس کاری و تعارض کار – زندگی در پرستاران * مجله حیات* ١٣٩١.
- طراحی و روان سنجی مقیاس ارزشیابی تدریس* مجله آموزش پرستاری*١٣٩٢. 

- تاثیر ورزش و رژیم غذایی برشاخص توده بدنی دختران نوجوان دارای چاقی شهر کرج* مجله پژوهش پرستاری *١٣٩٣.
- بررسی اثر زنجبیل در کنترل تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی*مجله بیماری های پستان ایران*١٣٩٣. 

مجله حیات *١٣٩٣. - بررسی تأثیر مراقبت کانگورویی بر تنش مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان*
- رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت خانواده با عادات خواب در کودکان ١١-٦ ساله *مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران *١٣٩٤.

- تأثیر اجرای برنامه خودمدیریتی بر کنترل قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در مبتالیان به دیابت نوع دو *پرستاری و مامایی جامع نگر*١٣٩٤.
- تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور*نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری*١٣٩٤.

- تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر افسردگی نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور*مجله پیشگیری و سالمت*١٣٩٤.
- همبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز* فصلنامه مدیریت ارتقاء سالمت*١٣٩٥.

- بررسی میزان آگاهی تکنولوژیست های اتاق عمل از قوانین و استانداردهای حقوق بیمار دربیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در 
سال ٩٦ – ١٣٩٥-مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی٩٦

-EFFECT OF DISCHARGE PLANING ON PHYSICAL STATUS OF NEONATES *ACTA MEDICA IRANICA,2006.
-THE EFFICACY OF ORAL GLOCOSE FOR RELIEVING PAIN FOLLOWING INTRAMASCULAR INJECTICON IN 
TERM NEONATES * ACTA MEDICA IRANICA, 2006.
-THE EFFECT OF DISCHARGE PLANING ON PHYSICAL STATUS OF IRANIAN MOTHERS IN POSTPARTUM 
PERIOD* Middle East  Journal of Nursing,2007.
-THE EFFECT OF KANGAROO CARE  ON PHYSIOLOGIC RESPONSES OF PAIN TO INTRA MUSCULAR 
INJECTION IN NEONATES *IRAN J Ped, 2007.
-THE EFFECT OF KANGAROO CARE  ON BEHAVIORAL RESPONSES TO PAIN OF AN  INTRA MUSCULAR 
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INJECTION IN NEONATES * JSPN, 2008.
-HOW EFFECTIVE IS SWEDISH MASSAGE ON BLOOD GLUCOSE LEVEL IN CHILDREN WITH DIABETES 
MELLITUS? * ACTA MEDICA IRANICA, 2011.
-The Effect of Swedish Massage on Glycohemoglobin in Childrenwith Diabetes Mellitus *IRJ, 2011.
-Effect of Family Empowerment on the Quality of life of School-Aged Children with Asthma* TANAFFOS, 
2014.
-THE EFFECT OF KANGAROO CARE  ON weight gain of Premature Neonates in Hospitalized in  IN 
NEONATAL intensive care units *BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY, 2015.
-Effect of Kangaroo Mother Care on the Self-esteem of Mothers of Preterm Infants Hospitalized in the 
Neonatal Intensive Care Unit *Client-Centered Nursing Care, 2015.
-The Effect of Teaching Critical Thinking Skills on the Decision Making Style of Nursing Managers* Client-
Centered Nursing Care, 2015.
-The Effect of Swedish Massage on Relieving Fatigue of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia 
Undergoing Chemotherapy  *Client-Centered Nursing Care, 2015.
-Effect of Ginger and Chamomile on Nausea and Vomiting Caused by Chemotherapy in Iranian Women 
with Breast Cancer  *Asian Pac J Cancer, 2016.
-The Relationship Between Spiritual Health and General Self-Efficacy in the Iranian Elderly * Client-
Centered Nursing Care, 2017.

كتاب ها (گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش) 
١٣٧٤ دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي حوادث خانگي كودكان وراههاي پيشگيري از آنها 

١٣٧٦ دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي مراقبت هاي بهداشتي كودكان در منزل 
١٣٧٨ پيشگيري از چاقي در كودكان و اصالحات رفتاري- انتشارات ماهتاب 

١٣٧٨ روشهاي استاندارد آماده سازي داروهاي شيمي درماني دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 
كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها 

ارائه شفاهي 
-حوادث در کودکان پیش دبستانی علوم پزشکی شهید بهشتی طب اجتماعی اطفال ١٣٧٢ "

- ضرورت وبرنامه های تربیت پرستاران توانبخشی علوم بهزیستی وتوانبخشی خانواده وبهتر زیستن ١٣٧٣
دانشگاه علوم پزشکی بقیت ةال االعظم- نگاهی نو به تحقیقات ١٠ ساله اخیر پرستاری کودکان اولین همایش جامع پرستاری ١٣٧٥

WHOشرکت ملی نفت ایران- کنترل درد سرطان با داروها ودیدگاههای پرستاری وسرطان ١٣٧٧
دانشگاه آزاد اسالمی اراک- بهداشت بلوغ توسعه بهداشت مدارس ١٣٧٨

نگاهی تازه به سالمندان- علوم پزشکی شهید بهشتی- بررسی مقایسه ای نگرش سالمندان مقیم خانواده وسرا نسبت به سالمندی ١٣٧٨
پرستاری توانبخشی-علوم بهزیستی وتوانبخشی- رویکرد های روانی-اجتماعی در توانبخشی کودک مبتال به بیماریهای مزمن  ١٣٧٨

وخانواده
پرستاری قلب وعروق- انجمن قلب وعروق ایران- بیماریهای قلبی غیر سیانوتیک وسیانوتیک نوزادان ١٣٧٩

پرستار وجامعه- وزارت بهداشت- مراقبت های خانواده محور ١٣٧٩
علوم بهزیستی- مقایسه رفتار های بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان تحت سرپرستی مراقبت شبانه روزی ازکودکان ١٣٧٩

دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی- بی خوابی در سالمندان مراقبت و بهداشت سالمندان ١٣٨٠
آموزش ومراقبت بیماران مزمن- علوم پزشکی خراسان- تاثیر برنامه های بازدید منزل بر نحوه مراقبت والدین از کودک تاالسمی ١٣٨٠

تهران- اپیدمیولژی بیماریهای عفونی کودکان بیماریهای عفونی و گرمسیری ١٣٨١
سالمت زنان- علوم پزشکی شیراز- عوامل استرس زا ورابطه آن با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده ١٣٨١

رشد وپرورش کودکان پیش دبستانی- دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی- نقش آموزش پیش دبستانی برآگاهی های بهداشتی  ١٣٨١
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دانش آموزان
بلژیک- مقایسه نگرش سالمندان مقیم خانواده وسرا نسبت به سالمندی سالمندی ٢٠٠٢

پرستار وارتقاء سالمت کودکان-علوم پزشکی تبریز- نقش آموزش پیش دبستانی برآگاهی های بهداشتی دانش آموزان- ١٣٨١
نقش وجایگاه پرستار ومامادر عرصه خدمات بهداشتی- علوم پزشکی کرمان- میزان رضایت شغلی پرستاران و رابطه آن با میزان  ١٣٨١

برقراری ارتباط با کودک بستری
پانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان- علوم پزشکی تهران- بررسی تاثیر مراقبت در منزل بر آپکار خانواده کودک  ١٣٨٢

مبتال به فلج مغزی
شانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان- علوم پزشکی تهران- بررسی تحریکات لمسی بر وضعیت خواب و بیداری شیر  ١٣٨٣

خواران مقیم در شیر خوار گاههای بهزیستی
تهران- اصول کلی آموزش به بیمار بیماریهای عفونی و گرمسیری ١٣٨٣

علوم پزشکی تهران- نقش خانواده در اداره کودک مبتال به اختالالت تکاملی هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٤
علوم پزشکی تهران- تاثیر آسم بر سالمت عمومی هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٤

علوم پزشکی تهران- بررسی تاثیر مهارت حل مسئله بر اضطراب اجتماعی  هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٤
نوجوانان فاقد سرپرستی موثر  بهزیستی -کردستان

ارتقائ سالمت کودکان- علوم پزشکی تبریز- ارزیابی عملکرد بهورزان در مراقبت از کودکان زیر٦سال در خانه های بهداشت بندر  ١٣٨٤
گناوه

تکامل طبیعی کودک پیشگیری و مراقبت- دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی- نقش واهمیت مراقبت های خانواده محور در  ١٣٨٥
کودکان

چهارمین کنگره مراقبت های پرستاری ومامائی- علوم پزشکی ایران- آسیبهای اجتماعی و ارتقائ سالمت ١٣٨٥
علوم پزشکی تهران- آسیبهای اجتماعی کودکان ١٨همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٥

علوم پزشکی تهران- وضعیت کودکان خیابانی در ایران ١٨همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٥
علوم پزشکی تهران- تاثیر بکار گیری روش مراقبتی گانگورو بر نشانه های  ١٨همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٥

فیزیولژیک ناشی از درد تزریق عضالنی در نوزادان
علوم پزشکی تهران- تاثیر گلوکز خوراکی بر واکنشهای رفتاری ناشی از درد  ١٨همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٥

تزریق عضالنی در نوزادان
علوم پزشکی تهران- تاثیر بکار گیری روش مراقبتی گانگورو بر واکنشهای  ١٨همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٥

رفتاری ناشی از درد تزریق عضالنی در نوزادان
علوم پزشکی تهران- تاثیر آموزش تکنیک های اصالح رفتارهای تغذیه و حرکتی  ١٨همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٥

بر چاقی دختران سن مدرسه
تهران- آموزش به بیمار پس از جراحی ٣٠کنگره علمی جامعه جراحان ایران ١٣٨٥

تهران- ضرورت پیگیری بیماران پس از جراحی ٣١کنگره علمی جامعه جراحان ایران ١٣٨٦
- تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران کرمانشاه همایش سراسری پژوهش در آموزش ١٣٨٦

دانشگاه تهران- معرفی ابزارهای بررسی درد در کودکان ١٩ همایش بین المللی بیماریهای کودکان- ١٣٨٦
مشارکت مادران بر الگوی تغذیه کودکان -دانشگاه تهران- ١٩ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٦

نقش پرستاران در بررسی اختالالت تکاملی ومداخله زودرس -دانشگاه تهران- ١٩ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٦
خانواده، اعتیاد وکودکان ونوجوانان دانشگاه تهران- ١٩ همایش بین المللی بیماریهای کودکان- ١٣٨٦

کودکان در حوادث طبیعی -دانشگاه تهران- ١٩ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٦
کودکان وجدایی-شوک روحی واز دست دادن عزیزان دانشگاه تهران- ١٩ همایش بین المللی بیماریهای کودکان- ١٣٨٦
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همایش سرطان از پیشگیری تا نوتوانی- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- تاثیر آماده سازی استاندارد داروهای شیمی درمانی بر میزان  ١٣٨٦
آلودگی کارکنان 

تهران- توان بخشی بیماران جراحی  ٣٢کنگره علمی جامعه جراحان ایران ١٣٨٧

ششمین همایش کودکان دارای مشکالت ذهنی وارتباطی-دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی- ارتباط خانواده با کودک دارای  ١٣٨٧
مشکالت ذهنی وارتباطی  

- مایع درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه تهران- نقش و اهمیت حضور پرستار در مدرسه ٢٠ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٧

دانشگاه تهران- تاثیر مراقبت های معنوی در رشد وپرورش کودکان ٢٠ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٧
دانشگاه علوم پزشکی ایران- فقر و آسیب های اجتماعی ششمین گنگره مراقبت های پرستاری و مامائی  ١٣٨٧

شهرداری تهران- عوامل استرس زا و رابطه آنها با کیفیت زندگی زنان  همایش توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار ١٣٨٨
سرپرست خانواده  

تهران- احکام و مسائل مرتبط با پیوند  ٣١کنگره علمی جامعه جراحان ایران ١٣٨٨
تهران- تاریخچه پیوند در ایران و جهان ٣١کنگره علمی جامعه جراحان ایران ١٣٨٨

دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی- نقش و اهمیت مراقبت های خانواده محور  اولین سمینار علمی خانواده وکودک استثنایی ١٣٨٨
در کودکان مبتال به سندروم داون

دانشگاه علوم پزشکی تهران- تاثیر ماساژ سوئدی بر هموگلوبین گلیکوزیله  ٢١ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٨
کودکان ١٢-٦ سال دیابتی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران- محرومیت از ادراکات حسی و دریافت بیش از حد  ٢١ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٨
 NICU   آن در

دانشگاه علوم پزشکی تهران- بهره برداری عملی و کاربردی نمودن تحقیقات  ٢١ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٨
حوزه پرستاری کودکان 

دانشگاه علوم پزشکی تهران- پرستاری کودکان، چالش ها و حل مشکالت :  ٢١ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٨
معرفی مدل ارگونومی مشارکتی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران- تاثیر محیط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی بر رشد  ٢١ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٨
وتکامل کودکان

دانشگاه علوم پزشکی تهران- عوامل خطر سبک زندگی موثر در چاقی کودکان ٢١ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٨
The effect of Swedish massage on -دانشگاه علوم پزشکی تهران ٢١ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٨

Blood sugar in pediatric school age
دانشگاه علوم پزشکی کردستان - بررسی تاثیر بازی درمانی  سومین سمینار  سراسری ارتقاء سالمت ( بیماری های مزمن ) ١٣٨٨

گروهی برمیزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان در مرکز محک 
دانشگاه علوم پزشکی تهران- درمان های مکمل و جایگزین در مراقبت پرستاری  ٢٢ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٩

از نوزاد و کودک 
دانشگاه علوم پزشکی تهران- حمایت از والدین کودکان سندروم داون  ٢٢ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٩

دانشگاه علوم پزشکی تهران- بررسی تاثیر برنامه توان بخشی خانواده محور بر  ٢٢ همایش بین المللی بیماریهای کودکان ١٣٨٩
آپگار خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مولفه های  NICU توانمند سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی وپرستاری در ١٣٨٩
اجتماعی سالمت و مراقبت های دوران اولیه زندگی 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- نقش عوامل اجتماعی در سالمت سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سالمت ١٣٨٩
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دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی-  انسان : خلیفه خدا ، امانت پرستار  اخالق در پرستاری  ١٣٨٩
دانشگاه علوم پزشکی تهران- مراقبت های خانواده  ٢٣ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ٩ همایش ملی پرستاری کودکان ١٣٩٠

محور در جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران- تاثیر مدل مراقبت  ٢٣ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ٩ همایش ملی پرستاری کودکان ١٣٩٠

پرستاری مشارکت دو سویه بر مشارکت مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان  
دانشگاه علوم پزشکی تهران- بررسی تاثیر  ٢٣ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ٩ همایش ملی پرستاری کودکان ١٣٩٠

توانبخشی خانواده محور بر عملکرد خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی 
Asthma Education for -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پنجمین سمینار آسم و رینیت آلرژی در کودکان ١٣٩٠

Parents,Children and Society
٢٤ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ١٠ همایش ملی پرستاری کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران- فرو گذاری در  ١٣٩١

مراقبت کودکان 
٢٤ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ١٠ همایش ملی پرستاری کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران-کودک آزاری  ١٣٩١

توانمند سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی و پرستاری در NICUدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تاثیر مدل  ١٣٩١
NICU  مراقبت پرستاری مشارکت دو سویه بر میزان تنش مادران دارای نوزاد نارس بستری در

٢٥ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ١١ همایش ملی پرستاری کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران- نقش های پرستار  ١٣٩٢
کودکان 

٢٥ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ١١ همایش ملی پرستاری کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران-خودکشی در  ١٣٩٢
نوجوانان

٢٥ همایش بین المللی بیماری های کودکان و ١١ همایش ملی پرستاری کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران-خطرات و حوادث  ١٣٩٢
در دوره نوجوانی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مکارم اخالقی  دومین کنگره اخالق در پرستاری  ١٣٩٣
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - اخالق آموزش  دومین کنگره اخالق در پرستاری  ١٣٩٣

دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی- مراقبت های خانواده محور برای کودکان مبتال به  چهارمین کنگره سندروم داون  ١٣٩٣
سندروم داون

دانشگاه علوم پزشکی تهران- بهداشت روانی کودک  ١٢ همایش ملی پرستاری کودکان  ١٣٩٣
دانشگاه علوم پزشکی تهران- مشخصات خانوادگی، کودک و محیط در پدیده کودک آزاری  ١٣ همایش ملی پرستاری کودکان  ١٣٩٤

جسمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران- تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر افسردگی نوجوانان مبتال به  ١٣ همایش ملی پرستاری کودکان  ١٣٩٤

تاالسمی ماژور
The effect of family empowerment on  -دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٣ همایش ملی پرستاری کودکان  ١٣٩٤

the asthma control in school –age children with asthma
The effect of  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ٧ کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل  ١٣٩٤

family empowerment on the quality of the life in parents of school –age children with asthma
دانشگاه علوم پزشکی تهران- مراقبت معنوی نوجوانان ١٤ همایش ملی پرستاری کودکان  ١٣٩٥

دانشگاه علوم پزشکی تهران- بررسی تاثیر آموزش عملی نقش های مادری بر اعتماد به  ١٤ همایش ملی پرستاری کودکان  ١٣٩٥
نفس حین مراقبت و هویت مادری مادران نخست زا

دانشگاه علوم پزشکی تهران- نقش های پرستار در ارائه خدمات توانبخشی به  ١٥ همایش ملی و دومین همایش بین المللی ١٣٩٦
کودک و خانواده
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ارائه پوستر 
 ١٣٧٩- بهداشت روانی واختالالت رفتاری- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- تاثیر آموزش مراقبت ا ز خود در بکار گیری روشهای مقابله ای 

نوجوانان تاالسمیک
علوم پزشکی همدان- آموزش پرستاری جامعه نگر ١٣٧٩- کیفیت در خدمات آموزش پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان بهزیستی  بهداشت عمومی وطب پیشگیری ١٣٧٩
بادختران خانواده

همایش سراسری چالش های پرستاری از کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ضرورت توانبخشی خانواده محور در پرستاری  ١٣٨٩
کودکان معلول ذهنی

- تاثیر مراقبت کانگورویی بر تنش مادران  دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٢ همایش ملی پرستاری کودکان ١٣٩٣
- تاثیر مراقبت کانگورویی بر وزن گیری نوزادان  دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٢ همایش ملی پرستاری کودکان  ١٣٩٣
-- تاثیر مراقبت کانگورویی بر عزت نفس مادران دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٢ همایش ملی پرستاری کودکان ١٣٩٣

فعاليت های فرهنگی


اعتبارات پژوهشي 


جوايز و افتخارات 
بانوی نمونه کشوری ١٣٩٢ 

پژوهشگر نمونه ١٣٩٤و ١٣٨٧ 

اطالعات ديگر 
- داور مقاالت مجله پرستاری ایران / فصلنامه حیات/ کومش/ سالمند/ توانبخشی 

آخرين بازبيني:-١٢-٩٦


