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رتبه علمي
کارشناس آموزشی
مدارك و دوره هاي آموزشي
فوق ليسانس آموزش پرستاري (داخلی – جراحی ) – دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی – تهران 1375
ليسانس پرستاري – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1366
دوره هاي آموزشي
زبان
فارسی (زبان مادري)
انگليسی
عالقه مندي هاي حرفه اي
عضويت هاي حرفه اي کنوني
انجمن پرستاري ایران
نظام پرستاري ایران

انتصابات آكادميك و اجرایی
دانشکده پرستاري کرمانشاه مربی آموزشی
بيمارستان سينا کرمانشاه سوپروایزر آموزشی
بيمارستان فارابی کرمانشاه پرستار

1

بيمارستان حضرت علی اصغر تهران سوپروایزر بالينی
بيمارستان حضرت علی اصغر تهران مترون
دانشکده پرستاري تهران مربی آموزشی
دانشکده پرستاري ایران مربی آموزشی

سابقه كار حرفه اي و تجربیات آموزشی
-

تدریس تئوري دانشکده پرستاري کرمانشاه پرستاري داخلی جراحی

-

کمک هاي اوليه تدریس تئوري دانشکده پرستاري کرمانشاه

-

پرستاري روانی تدریس تئوري دانشکده پرستاري کرمانشاه

-

پرستاري داخلی جراحی کارآموزي بالينی دانشکده پرستاري شاهد
مراقبت هاي ویژه نوزادان (از سال  78تا  )90تدریس تئوري پایگاه آموزش ضمن خدمت بيمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)

-

کارگاه هاي آموزش ضمن خدمت در بيمارستان هاي محل خدمت تدریس تئوري کارگاه هاي آموزش ضمن خدمت در بيمارستان هاي محل خدمت

-

تدریس واحد عملی اصول و فنون پرستاري دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران

-

پرستاري داخلی جراحی کارآموزي بالينی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرستاري داخلی جراحی کارآموزي بالينی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران

-

پرستاري اورژانس کارآموزي بالينی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران

-

کارگاههاي آموزشی پرسنل بيمارستانها و دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران

شایستگی هاي آموزشی
مجله انجمن پرستاري ایران ترجمه و تحریر  3مورد مقاله
تجربيات پژوهشي
پايان نامه
بررسی ميان رضایتمندي بيماران از مراقبت هاي پرستاري و انتظارات آنان از کادر پرستاري در بخش هاي داخلی جراحی بيمارستان هاي دولتی کرمانشاه استاد
راهنما خانم زهرا جواد زاده 1375
انتشارات
مقاله هاي منتشر شده
كتاب ها (گردآوري و تدوين ،ترجمه ،ويرايش)
مراقبتهاي پرستاري از کودکان روزبه،فرح-سلمان یزدي،ناهيد و دستی ،سهيال انتشارات متن گستران اریا تهران 1385
کاربرد مدیریت زمان براي مدیران عباسی،فاطمه -برار پور،فروزان ودستی ،سهيال انتشارات ماهتاب تهران 1388
كنفرانس ها/سمينارها /ارائه ها
ارائه شفاهي
-

ارائه مقاله در کنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري-یکم تا سوم تير -1378دانشگاه ایران
ارائه مقاله با عنوان تعيين نيازهاي آموزشی مادران کودکان مبتال به تاالسمی ماژور در شانزدهمين همایش بين المللی بيماري هاي کودکان-مرکز

-

آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)
ارائه مقاله با عنوان نقش پرستار در پيشگيري از حوادث کودکان  -سمينار تازه هاي پرستاري کودکان– 1379-دانشکده پرستاري

-

ارائه مقاله در سومين کنگره آموزش پرستاري  13-الی  15بهمن -1388دانشگاه علوم پزشکی ایران

-

ارائه مقاله در دوره آموزشی مدیریت زمان-دانشگاه علوم پزشکی ایران 30-تير 1387

-

تدریس در کنفرانس یک روزه گزارش نویسی-سازمان نظام پرستاري 19-تير 1387
سخنرانی در کارگاه آموزش پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان –  2اردیبهشت  87دانشگاه علوم پزشکی ایران

-

سخنرانی در اولين همایش پرستاري اتوراینولوژي و جراحی فک و صورت-دانشگاه علوم پزشکی تهران 16-آبان 87

2

-

ارائه مقاله با عنوان محافظت حنجره در -ICUاولين کنگره بين المللی بيماري هاي حنجره و اختالالت صوتی-اردیبهشت 86

-

ارائه مقاله با عنوان گروه هاي آسيب پذیر گمنام در بحران ها – دانشکده پرستاري و مامایی ایران-خرداد 86

-

ارائه مقاله در کنگره رویکردهاي نوین در آموزش پرستاري و مامایی-اسفند85
ارائه مقاله با عنوان تعيين نياز هاي آموزشی مادران کودان مبتال به لوسمی در بيمارستان حضرت علی اصغر -همایش بين المللی بيماري هاي کودکان –
مهر 85

-

ترجمه مقاله با عنوان پيشنهاد هاي تغذیه اي و گياهی براي افزایش انرژي پرستاران-نشریه صنفی پرستاري ایران-شماره  -33تيرماه 85

-

سخنرانی در چهارمين همایش پرستاري کودکان-آبان -85دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

سخنرانی در سومين همایش پرستاري کودان –مهرماه -84دانشگاه علوم پزشکی تهران
سخنرانی در همایش مدیریت جامع کيفيت در خدمات پرستاري-تيرماه -83دانشگاه علوم پزشکی ایران

-

سخنرانی در دومين همایش پرستاري کودکان-مهرماه -83بيمارستان مرکز طبی کودکان

-

و چندین سخنرانی و مقاله دیگر در سایر همایش ها

ارائه پوستر
-

ارائه پوستر با عنوان قلمرو پرستاري در حفظ ایمنی مدد جویان و اهميت آن در همایش سراسري ایمنی مددجو-تبریز 24-آبان 1380

-

ارائه پوستر در کنگره ملی سالمت خانواده –  6دي 87

-

ارائه پوستر در پنجمين همایش کشوري پرستاري کودکان-مهر86

-

ارائه پوستر در همایش آموزش پرستاري از نظریه تا عمل – اسفند 93
ارائه پوستر در کنگره واکاوي آموزش پرستاري در ایران – دي ماه 94

فعاليت های فرهنگی
-

پرستار نمونه بسيج جامعه پزشکی 1390 -

اعتبارات پژوهشي
جوايز و افتخارات
-

پرستار نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران 1383
سوپروایزر نمونه بيمارستان حضرت علی اصغر(ع) 1386

-

بيش از  15مورد تشویق نامه کتبی بيمارستان و دانشکده هاي محل خدمت
 4مورد تشویق نامه کتبی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطالعات ديگر

آخرين بازبيني :اسفند 1394
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