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خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان ونک، خيابان رشيدياسمي، دانشکده پرستاري و مامايي  تهران، : كار محل نشاني

 راناي پزشکي  علوم دانشگاهايران 

 سوابق تحصیلی

 1368 دانشگاه علوم پزشکي ايران ، كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه 

  1362،دانشگاه علوم پزشکي ايران كارشناسي پرستاري 

 اصول مديريت دانشگاه آزاد 

 پايان نامه هاي گذرانده شده

 1368يني زن در تهرانبين دبيران وپر ستاران بال "خود درماني "بررسي مقايسه اي كارشناسي ارشد 

 1362-(كتاب كودكان  مارلو شايع خون در كودكان )پايان نامه كارشناسي ترجمه بيماريهاي 

 سمت هاي اجرايی

  1397دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايرانوسالمندي  جامعه  سالمتمدير گروه 

  1395 اه علوم پزشکيجامعه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگ سالمتمدير گروه 

 1393وامتحانات يپرستار يتئور يزيمسئول برنامه ر 

  1 392عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 

 1392-1389تهران عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي 

 1389-1372 لوم پزشکي ايران عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه ع 

  مدير گروه بهداشت جامعه ومادران ونوزادان  دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران

1386 -1388  

  1372-1371كاشان عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي 

  1371-1370پزشکي ايران عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم 

 1376 دانشگاه آزاد اسالمي ايران واحد نراق  مدرس 

 1367-1371 دانشکده پرستاري ومامايي ايران مدرس 

  1364-1371بيمارستان آبان  پرستار سوپروايزر 

 1366-1367داشگاه آزاد اسالمي ايران واحد تهران مدرس 

 1364-1365تيدانشکده پرستاري ومامايي شهيد بهش مدرس دروس باليني 



 1362-1364 بيمارستان امام خميني شهرستان محالت بخش اورژانس پرستارو سوپروايز 

 1361-1362 بيمارستان ساسان   يدانشجويكا ر 

 1359-1360 بيمارستان فيروزگر يدانشجويكا ر 

 حرفه اي -عضويت در مجامع علمی

علوم 1395 سال انشکده پرستاري و ماماييدوسالمندي جامعه  سالمتكميته تخصصي پژوهشي گروه  ومسئول عضو

 پزشکي ايران

 سال دانشکده پرستاري و ماماييوسالمندي  عضو كميته تخصصي پژوهشي گروه بهداشت جامعه و مادران و نوزادان 

 علوم پزشکي ايران1392

-1392 سال تاعضو كميته تخصصي پژوهشي گروه بهداشت جامعه و مادران و نوزادان دانشکده پرستاري و مامايي 

 تهران 1391

 1392-1395رابط آموزشي با مركز بهداشت غرب وشمال غرب تهران

 1395ارتباط با صنعت دانشکده تهيعضو كمعضو كميته 

 1395دانشکده شيپا تهيكم عضو

 1392-1395علوم پزشکي تهران دانشکده پرستاري ومامايي  دانشجويي تحصيلي مشاوره

 1391-1389علوم پزشکي تهران پرستاري ومامايي دانشکده  دانشجويي تحصيلي مشاوره

 1389-1383دانشکده پرستاري ومامايي ايران مشاوره دانشجويي

 1384از دانشگاه علوم پزشکي ايران دانشکده پرستاري ومامايي در پژوهش هاي پزشکي القعضوكميته اخ 

  1389تابهمن

 1389كميته پژوهش دانشجويان كارشناسي تا بهمن سالعضو .

 1389 تا سالضو كميته تخصصي پژوهشي گروه بهداشت جامعه و مادران و نوزادان دانشکده پرستاري و مامايي ع .

 )مسئول معيار اندازه گيري،تحليل ومديريت دانش(.دانشکده پرستاري و مامايي  IEQMعضو كميته

 1389 تا سال

ه گيري وتحليل دانش ونتايج يادگيري مسئول معيارهاي تمركز بر دانشجويان ،ذينفعان وبازار ومديريت انداز

 4/7/88دانشجويان نتايج تمركز بر دانشجويان وذينفعان  ونتايج برنامه ريزي مالي وبازار كميته تعالي

 انجمن پرستاران قلب ايران عضو

 1383دانشکده پرستاري ومامايي ايران عضو كميته فرعي ارزيابي دروني

 1383ت بهداشت درمان وآموزش پزشکيعضو كميته اشتغا ل گروههاي پزشکي وزار

 1381-1379عضو كميته مراقبت در منزل دانشکده پرستاري ومامايي ايران

 1370-1375 عضو كميته انتشارات دانشکده پرستاري ومامايي ايران

 1375-1377دانشکده پرستاري ومامايي ايران PBLعضو كميته 

 1369 ايران دانشکده پرستاري ومامايي تصحيح پروژه هاي اتاق عمل

 جوايز و گرانت ها 

 تقدیر نامه

 1393علوم پزشکي ايران ييوماما يپرستار نمونه دانشکده پرستار 

  ساعت كار  358تقديرنامه رياست دانشکده ورئيس كميته اخالق در پژوهش هاي پزشکي به دليل



 19/12/88دركميته  

  دليل انتخاب طرح مديريت كيفيت اولين جشنواره شهيد مطهري به تقديرنامه رياست دانشکده در

 15/2/87 )همکاري(آموزشي دانشکده به عنوان فرايند برتر

  ،15/2/87اولين جشنواره شهيد مطهري به دليل  همکاري در غرفه دانشگاه تقديرنامه رياست دانشکده  

  عنوان مدير تقدير نامه رياست دانشکده بنا به پيشنهاد معاونت آموزشي  به دليل انجام وظايف محوله به

 28/12/87گروه

  22/12/85تکريم ارباب رجوع به دليل همکاري در طرح  تقديرنامه رياست دانشکده 

  2/5/85به دليل همکاري در طرح تکريم ارباب رجوع  تقديرنامه رياست دانشکده 

  6/2/1385برخورد مطلوب كاركنان ورضايت دانشجويان براي   تقديرنامه رياست دانشکده 

  براي تاليف كتاب درسنامه بهداشت خانواده و ترجمه كتاب  سالمتي   رياست دانشکده تقديرنامه

  5/9/851384وبهداشت در سفر هاي بين المللي

  1385براي ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي تقديرنامه رياست دانشکده 

  21/12/84ارتقاءكيفيت آموزش بالينيبراي  تقديرنامه رياست دانشکده 

 1384آمادگي جسماني كاركنان دولت شركت در مسابقه براي  انشکده تقديرنامه رياست د 

 18/11/1383ارائه طرح تحقيقاتي رياست دانشکده 

  تقدير نامه معاون سالمت و مدير كل دفتر امور پرستاري  وزارت بهداشت براي ارائه نمادين خدمات

 25/4/1381پرستاري در جامعه در بزرگداشت مقام پرستار 

 79( مهر مجري طرح)اجراي  موفقيت آميزطرح آزمايشي مشاوره ومراقبت درمنزل  تقديرنامه جهت  

 1370ه)بيمارستان ابان(تهراننمون پرستار.        

 راهنمايی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئی

 :راهنمایي

 ن سرطان پروستات در مردان ساك يارتباط سواد سالمت با نگرش و عملکرد نسبت به غربالگر يبررس

 30/7/1397 1397غرب تهران،سال 

 22/7/97پستان يزنان درخودآزمائ يآموزش همتا بر خودكارآمد ريتاث يبررس 

 9/7/1397 يپرستار انيدانشجو ياخالق تيو حساس يبر هوش معنو تيآموزش معنو ريتاث يبررس 

 در  رانيا يزشکدانشگاه علوم پ يمارستانهايپرستاران ب يزندگ تيفيو ك يارتباط سالمت اجتماع يبررس

 22/7/1397-1396سال 

 ارتقاءء دهنده سالمت در افراد  يو سبک زندگ يبر خودكارآمد يآموزش به روش برگشت ريتاث يبررس

 9/5/97 نوع دو ابتيد يدارا

 مراجعه كننده به مراكز  ائسهيارتباط رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت با كيفيت زندگي زنان  يبررس

 19/7/1396-95ران  سال بهداشتي درماني غرب ته

 - راهنماي   مدي تغذيه اي در پيشگيري از پوكي استخوانآموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر خودكارآتاثير(

 24/4/93دوم(

 1390 تهران غرب سالمنداني زندگ تيفيك باي زندگ سبک ارتباطي بررس 

 1389 كهريزکساكن  بررسي ارتباط بين سالمت معنوي وكيفيت زندگي در سالمندان. 



  بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي افراد معلول با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع

 )پايان نامه  كارشناسي ارشد (1387سال شهرتهران يتوانبخش

  بررسي عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبي بيمارشان و ارتباط آن با آگاهي آنان در اين

 )كارشناسي ارشد (1386زمينه  در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران، سال

  مقايسه اي سالمت معنوي  ديدگاه در مورد معنويت ومراقبتهاي معنوي از بيماران در دانشجويان  بررسي

 پرستاري سال اول وجهارم در دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني

 )پايان نامه  كارشناسي ارشد (1384ايران وتهرا  ن و شهيد بهشتي

 عوامل خطر انفاركتوس ميو كارد در مردان وزنان دربيمارتهاي وابسته به دانشگاهاي علوم پزشکي  مقايسه

 .)كارشناسي ارشد ( 1384وخدمات بهداشتي درماني ايران و شهيد بهشتي وتهران

 اماها در ارتباط با مراقبتهاي بهداشتي در طي دوره منوپاز  در مراكز ارتباط بين آگاهي و نگرش م بررسي

)كارشناسي  1377بهداشتي درماني وابسته به دانشگاهاي علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني تهران

 ارشد (

 تاثير آموزش بر آگاهي پرسنل پرستاري بخش همو دياليز درباره داروي اريترو پوئتين انساني و  بررسي

 )پايان نامه  كارشناسي ارشد ( 1375بتهاي مربوط به آن در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران مراق

 مقايسه اي كفايت حاصل ازتهيه اسمير دهانه رحم با اسپچوالوسيتو برس+اسپچوال در زنان مراجعه  بررسي

 1375ني ايرانكننده به يکي از درمانگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درما

 )پايان نامه  كارشناسي ارشد (

 تاثير هيپر اينفالسيون ريه ها وساكشن داخل ناي بر تعداد ضربان قلب وريتم قلب وميزان فشار  بررسي

سهمي اكسيژن خون شرياني بيماران بعد از اعمال جراحي قلب بستري در بخش مراقبتهاي ويژه يکي از 

 ان نامه  كارشناسي ارشد ()پاي 1373بيمارستانهاي تخصصي تهران

 مقايسه اي فشار سيستوليک ودياستوليک اندازه گيري شده با قسمت دياگرام وبل گوشي فشار  بررسي

 .)پايان نامه  كارشناسي ارشد ( 1373خون در بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان

 پايان نامه   1371شت چشم در تهرانتاثير آموزش بر ميزان آگاهي معلمين دبستان در مورد بهدا بررسي(

 .بدون احتساب واحد ( -كارشناسي ارشد

 تاثير آموزش بهداشت  بررعايت بهداشت زنان در سطح اول و دوم پيشگيري از عفونتهاي  بررسي

)پايان  137تريکومونا و كانديدا وهرپس واژينال در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهرستان فسا

 . بدون احتساب واحد ( -سي ارشدنامه  كارشنا

 پايان  1370مقايسه اي نگرش مربيان پرستاري ودبيران در مورد تنظيم خانواده در شهر تهران بررسي(

 .بدون احتساب واحد ( -نامه  كارشناسي ارشد

 مشاوره: 

 مهر   خون يبه پرفشار انيدر مبتال يارتقاء دهنده سالمت بر خود مراقبت يآموزش رفتارها ريتاث يبررس

1397 

 ساله 10-12پسران  يبه مادران سرپرست خانواده بر خودكارآمد يآموزش مهارت خودآگاه ريتأث يبررس 

 تنش و  روابط  تيريسالم، مد هيتغذ ،يجسم تيفعال ،يريشگيسالم بر ابعاد پ يآموزش سبک زندگ ريتاث

اسفند  رستان بندرتركمندر سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش شه يسبک زندگ يفرد نيو ب ياجتماع



1397 
 

  بررسي آگاهي از بيماري الزايمر وارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي در مراجعين سراهاي محلهي

 1395شهرداري تهران

  برسي ارتباط توانايي شغلي وسبک زندگي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه

 1393-1392تهران

 تغييرات درک شده زندگي و افسردگي در مراقبين بيماران سکته مغزي ساكن منطقه  نيبارتباط  بررسي

 )پايان نامه كارشناسي ارشد ( ،  1387غرب تهران

 ارتباط بين ميزان فشار خون و تناوب وشدت ونحوه بروز عصبانيت در محل كار ومنزل در  بررسي

علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني پرستاران زن شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه 

 .)پايان نامه  كارشناسي ارشد ( 1377ايران

 و مقايسه اختالف فشار خون پايان نوبت كاري نسبت به شروع آن در رانندگان وفروشندگان بليط  بررسي

)پايان نامه  كارشناسي  1376سازمان اتوبوسراني وارتباط آن با شدت فشار شغلي آنان در شهركرمانشاه

 ارشد (

 طرحهاي تحقیقاتی و پروپوزال هاي مصوب

 پايان نامه  ارشد ( -) مجري1390 تهران غرب سالمنداني زندگ تيفيك باي زندگ سبک ارتباطي بررس 

 پايان نامه  ارشد (-)مجري ساكن كهريزک وكيفيت زندگي در سالمندان ارتباط بين سالمت معنوي 

 معلول با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع  بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي افراد

 پايان نامه  كارشناسي ارشد (طرح -مجري )1387سال شهرتهران يتوانبخش

  بررسي عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبي بيمارشان و ارتباط آن با آگاهي آنان در اين

 پايان نامه  ارشد (طرح -مجري)1386ايران، سال زمينه  در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي

 الگوي تغذيه زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي  بررسي

  1391مجري(- مستقل .) طرح مصوب1388ايران واقع در شهر تهران سال  

 "عملکرد در مورد مراقبت معنوي بيماران  توسط ارتباط بين ديدگاه درمورد معنويت با ديدگاه و  يبررس

 -طرح مستقل )1388پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران سال 

 .1390 مجري طرح(

 مجري طرح مستقل  ) 1377 -1381ميزان وعلت مرگ مادري در شهرستان ساوجبالغ سالهاي بررسي

 . .1387(1386طرح سال تصويب

 ميزان غيبت از كار وجابجائي پرستاران وارتباط آن با رضايت شغلي در مراكز آموزشي درماني  ررسيب

 .( همکار مستقل ) طرح مصوب 1386دانشگاه علوم پزشکي ايران سال

 مصوب پايان نامه  طرح  )1390 تهران غرب سالمنداني زندگ تيفيك باي زندگ سبک ارتباطي بررس

 1391مجري طرح( -كارشناسي ارشد

  مصوب پايان نامه  طرح  ) 1389بررسي ارتباط بين سالمت معنوي وكيفيت زندگي در سالمندان

 .1390مجري طرح( -كارشناسي ارشد

  بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي افراد معلول با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع



 .1388مجري طرح( -كارشناسي ارشدمصوب پايان نامه  طرح  )1387سال شهرتهران يتوانبخش

 عملکرد اعضاء خانواده به هنگام مواجهه با حمله قلبي بيمارشان و ارتباط آن با آگاهي آنان در اين  بررسي

مصوب پايان نامه  كارشناسي طرح  ) 1386زمينه  در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران، سال

 .مجري طرح( -ارشد

 معنوي  ديدگاه در مورد معنويت ومراقبتهاي معنوي از بيماران در دانشجويان مقايسه اي سالمت  بررسي

پرستاري سال اول وجهارم در دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني 

 .مجري طرح( -مصوب پايان نامه  كارشناسي ارشدطرح  )1384ايران وتهران و شهيد بهشتي

 مینارها ، كنگره  و همايشها ي معتبرارائه مقاله در س

 Hong Kong 18th International Conference on “Medical, Medicine and 

 Health Sciences” (MMHS- 2016 Hong Kong) Decemberسخنراني وارائه پوستر

20-21, 2016 Hong Kong 

 Integrating Spirituality, spiritual care, into Undergraduate Nursing 
Curricula16/12/1393 

    9/6/1394پرندگان يآنفلوانزامسئول وسخنراني در كار گاه 

 نيس فرانسه92فروردين  20لغايت  17ار تاريخ   " بيست و يکمين كنگره روانپزشکي اروپا 

 شركت كننده، كميته علمي ششمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري ومامايي ،دستاوردها وتازه ها،

  7/11/1387تا 5/11/87 ي ،پوستر دانشگاه علوم پزشکي ايرانسخنران

 14/8 تهران سخنران علوم پزشکي اولين همايش پرستاري اتوراينولوژي جراحي فک وصورت دانشگاه-

7/8/87 

 WPA International congress 2007 1386استراليا-ارائه پوستر ملبورن 

 كميته علمي دانشگاه علوم  يي)ارتقاء سالمت (چهارمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري وماما

  6/11/1384-4پزشکي ايران 

 )دانشگاه علوم  كميته علمي پنجمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري ومامايي)ارتباط انساني

 13/12/1386-11پزشکي ايران 

 19/4/1385 علوم پزشکي ايران دانشکده پرستاري ومامايي سخنران سمينار ايدز  

 13/6/1384-19دوربان افريقاي جنوبي ارائه پوستر مين كنگره بين المللي تغذيههجده ه  

 1384 دانشکده پرستاري ومامايي عضو كميته علمي هاي پرستاري سومين كنگره مرا قبت 

  1383دانشکده پرستاري ومامايي سخنران مديريت بحران در بالياي طبيعيسمينار 

 دانشگاه علوم المللي گوارش وكبد وآندوسکپي ايران  دومين همايش پرستاري )سومين كنگره بين

  28/7/1382و27 سخنران–عضو پانل  پزشکي تهران

 1382سخنران–عضو پانل  يازده همين كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري 

 1382ايران علوم پزشکي دانشکده پرستاري ومامايي سخنران سميناربهداشت خانواده 

 دانشکده كيوتو –الب بيست وششمين كنگره بين المللي طب داخلي در ژاپن سخنراني وارائه مط

 1/5/81 ايران علوم پزشکي پرستاري ومامايي

 1381 ژاپن -ارائه پوسترتوكيو بيست وششميين كنگره بين المللي بيماريهاي داخلي 

 1380دانمديريت بيماران با اختالالت كليه ومجاري ادرارارائه پوستردانشگاه علوم پزشکي زاه 



 1380سخنران–عضو پانل  نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري 

  1379سخنراني وپوستردانشگاه علوم پزشکي ساري-فرهنگ مصرف غذا وداروارائه مقاله 

  دانشگاه علوم پزشکي  9/12/75-7/12/75سمينار سراسري داروها،مراقبت ونحوه استفاده صحيح از آنها

 شيراز سخنران

 1379دانشکده پرستاري ومامايي ايران سخنران تازه هاي واكسيناسيونسمينار 

 1378دانشکده پرستاري ومامايي ايران سخنران زن وسالمتسمينار 

 دانشکده  سخنرانپرستاري جامعه نگر  يتوسعه آموزشي بهداشت جامعه نگر در ارائه مراقبتهاسمينار

                      17/9/78 پرستاري ومامايي ايران

 1373سازمان انتقال خون ايران ارائه پوستر كنگره خون وبيماريهاي وابسته 

 سمينار دانشجويي

 علوم پزشکي دانشکده پرستاري ومامايي دومين همايش سراسري دانشجويان پرستاري ومامايي ايران 

 4/12/88)استاد راهنما(  ايران

 ( استاد راهنماسمينار دانشجويي تغذيه وسالمت) ايران علوم پزشکي دانشکده پرستاري ومامايي 

12/10/84  

  دانشکده پرستاري ومامايي  (استاد راهنما) اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراريسمينار دانشجويي

   1383ايران

  1383 دانشکده پرستاري ومامايي ايران(استاد راهنما)خانواده آسيب پذيردانشجويي  سمينار 

 ژورنال كالب 

 ونواكسيناسي MMR-  دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني

 1383-ايران(

 )پرستاري جامعه نگردانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران-

1378 

 1376-ايران( تب رما تيسمي دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني 

 داخلیمقاله در مجالت معتبر انتشار

 Relationship Between Health-Promoting Behaviors and Quality of Life in 

Postmenopausal Women 

Amine Alaeenejad, Marhamat Farahaninia, Sara Janmohammadi, Hamid Haghani, 

Volume 3, Issue 4 (11-2017) 

 Intrinsic and extrinsic determinants of job satisfaction in the nursing staff: A cross-

sectional study Arvand Journal of Health & Medical Sciences Ezzat Jafarjalal 

Mahan  Ghafari,, Mona Mohammadi Firouzeh, Marhamat Farahaninia 

 تميچنذ الگور لهيبه وس يمصنوع يعصب يبا شبکه  کيكالس يزيمم يروش ها ي سهيمقا 

،  يريخ ماني، سليسده يگر  ، مرتض شيبهاره اندا وكارديانفاركتوس م يماريب صيدر تشخ مختلف

 همكار1394تابستان  2/شماره 11سال مجله تحقیقات  نظام سالمت  اين يمرحمت فراهان

 پرستاري  فصلنامه مسئول(، سندهي)نواين يه ، مرحمت فراهان شگايآسا ميسالمندان  مق يسالمت معنو

 93زمستان  2سالمندان دوره اول شماره 

 الگوي تغذيه زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي 



 دوره ، نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران)نشريه پرستاري ايران(. تهران

  45-34  ماه اسفند ، 80 رهشما ، 25
1392 

 نشريه پرستارى قلب و عروق دوره  بيمار حمله قلبي با مواجهه در خانواده اعضاء عملکرد و آگاهي ارتباط

 1391، پاييز 3اول ، شماره 

 نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي . افراد معلول با قطع اندام تحتاني عوامل مرتبط با كيفيت زندگي

 44-32، اسفند ماه   75، شماره  25دوره  علوم پزشکي تهران)نشريه پرستاري ايران( پرستاري دانشگاه

 1391 مجله پرستاري ايران تهران غرب سالمنداني زندگ تيفيك باي زندگ سبک ارتباط 

 1390مجله پرستاري ايران ارتباط بين سالمت معنوي وكيفيت زندگي سالمندان 

 1389شريه انجمن علمي پرستاران قلب ايران معنويت وكودكان فصلنامه قلب وعروق   ن 

  مقايسه سالمت معنوي،ديدگاه در مورد معنويت و مراقبت معنوي از بيماران در دانشجويان پرستاري سال

فصلنامه دانشکده اول و چهارم در دانشکده هاي پرستاري و مامايي ايران، تهران و شهيد بهشتي. سال  

 . 1386فروردين سال ن علوم پزشکي ايرا  پرستاري ومامايي

  فصلنامه دانشکده پرستاري  (همکار)عوامل خطر در ابتالء به انفاركتوس ميوكارد در زنان و مردان

  1382ومامايي  

  سيستم هاي حياتي/سيستم ما فوق:آنژين نا پايدار انفاركتوس ميوكارد پيوند عروق كرونر وآنژيو پالستي

 1374 نهم فصلنامه  دانشکده پرستاري ومامايي  سال

 13فصلنامه  دانشکده پرستاري ومامايي  بين دبيران وپر ستاران باليني "خود درماني "مقايسه 

  

 خارجیانتشارمقاله در مجالت معتبر

The Relationship between Spiritual Well-Being and Quality of Life among Elderly 

People HOLISTIC NURSING PRACTICE MAY/JUNE 2015 

Nursing students’ spiritual well-being, spirituality and spiritual care, IJNMR May-June 

2014 
Relationship between Job Satisfaction, Absence from Work and Turnover among 

Nurses Journal of Nursing and Midwifery Sciences.Ezzat Jafar Jalal , Fatemeh 

Hajibabaee *, Marhemat Farahaninia, Soodabeh Joolaee , Fatemeh Hosseini2014 
 The Relationship Between Perceived Life Changes and Depression in 

Caregivers of Stroke Patients Hamid Peyrovi, Dalir Mohammad-Saeid, 

Marhamat Farahani-Nia, Fatemeh Hoseini2012 
 كتابها

 معنويت و مراقبتهاي معنوي در پرستاري با همکاري خانم مژگان عباسي انتشارات دانشگاه كتاب   يفتال

 1390علوم پزشکي تهران

 1384انتشارات  سازمان جهاني بهداشت  سالمتي وبهداشت در سفرهاي بين المللي ترجمه 

 1382پزشکي ايران دانشگاه علوم دباغي بهداشت خانواده با همکاري دكتر فاطمه درسنامه تا ليف  

 1381كتاب تمدن و پرستاري همکاري با اساتيد  انتشارات سا لمي 

 داو كينزانتتشارات دانشگاه علوم  و  نوشته لوگان)همکار(پرستاري بهداشت جامعه خانواده محور  ترجمه

  1372پزشکي ايران



 دانشکده پرستاري  با همکاري خانم اكرم مرباغي جهت  استفاده در گروه كتابچه بهداشت آب تاليف

  1381ومامايي ايران

 :ويراستاري و ترجمه

 1370-1375در ترجمه بوكلت هاي درسي  ايران ومامايي پرستاري دانشکده انتشارات كميته با همکاري 

 عاليق پژوهشی

 مرتبط با ارتقاي سالمت  ،بهداشت باروري........... وهش هاي ژپ 

  بهداشت مادر و كودک، سالمت زنان 

 ايه ت واخالق حرفمعنوي 

 كيفيت زندگي 

 شيوه زندگي/خود مراقبتي 

 ساير موارد

 شركت در مجامع علمي 

  23/3/1395كارگاه آشنايي با نرم افزار سالم )سامانه لگ بوک الکترونيکي متمركز 

 دانشکده پرستاري ومامايي   9/3/1395خدمات مبتني بر شواهد  كارگاه  

 8/3/1395 پرستاري ومامايي   دانشکده مهارت هاي ارتباطي كارگاه 

 كارگاه ايمني بيمار در مدل هاي كيفي حاكميت باليني واعتبار بخشي  دانشکده پرستاري ومامايي 

  25 /2/1395 

 مشهد مقدس 11/94/ 17-15 دانش افزايي استادان  با موضوع اخالق علمي وحرفه اي كارگاه   

 يتي نماز وراهکارهاي ترويج فرهنگ نماز در دانشگاهدانش افزايي استادان  با موضوع جايگاه ترب كارگاه 

    مشهد مقدس 11/94/ 16

  13/10/1394كارگاه معيارهاي  شناسايي  مجالت وكنفرانس هاي نا معتبر دانشکده پرستاري ومامايي  

  كارگاه آشنايي با آموزش مجازي وسيستم  1/9/1394كارگاه اشنايي با اموزش مجازي وتوليد محتوا

LMS 1/7/1393  دانشکده پرستاري ومامايي 

 4/1394- 16/14دانش افزايي استادان  با موضوع علمي وحرفه اي كارگاه 

 آشنايي با منابع الکترونيکي وبانک هاي اطالعاتي  كارگاهOVID30/10/94 دانشگاه علوم پزشکي ايران 

 دانشکده پرستاري ومامايي 23/4/1394آشنايي با اصول  مالتي مديا  كارگاه 

  11/12/1394يناربازاريابي انديشه هاي خالقسم  

  کمیته 22/10/93"ارتقائ کیفیت اموزش بالینی"آموزش پرستاري ومامايي از نظريه تا عملكنگره

 علمی

 1393بهشتيارد يكارگاه اصول روش پژوهش كيفي و رويکرد پديده شناس 

  1392كارگاه راههاي پيشگيري ودرمان كبد چرب بهمن 

 1392ارديبهشت  گارگاه خنده درماني 

  1392كارگاه مصرف صحيح روغن خرداد 

  كارگاه همانديشي استادان دانشکده پرستار با موضوع سبک زندگي )مهارت هاي معنوي در آموزش

 1391سالمت وارتباط موثر با رويکرد مراجع محور( دي



  1391تير  كارگاه معنويت در بهبود 

  1391دي كارگاه راهکارهاي عملي براي كنترل وزن وچاقي 

 1391كارگاه عوارض  كاربا كامپيوتر بر سالمت وورزش درماني آذر 

 كارگاه  آشنايي باVersion21390دانشکده پرستاري ومامايي   سيستم شعاع   

 1390دانشکده پرستاري ومامايي  تهران  كارگاه مشاوره تحصيلي  

  1390دانشکده پرستاري ومامايي   كارگاه شيوه هاي زندگي سالم   

 گاه كارEndnote  1390وكاربرد آن دانشکده پرستاري ومامايي   

  1390دانشگاه علوم پزشکي تهران  2كارگاه جستجوي منابع الکترونيک   

 1390دانشکده پرستاري ومامايي  تهران  كارگاه اعتبار بخشي خدمات بهداشتي درماني   

 1390آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران   كارگاه مولتي مدياي   

 2/1389/ 12-10/2ازدهمين همايش آموزش علوم پزشکي با عنوان رهبري آموزشي علوم پزشکي ايراني 

 كارگاه Motivation in adult learner16/10/87 علوم پزشکي ايران 

  7/8/87-14/8اولين همايش پرستاري اتوراينولوژي جراحي فک وصورت دانشگاه تهران 

  جلسه خود ارزيابي دانشکده بر اساس مدلEFQM  18/6/87 

  دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي  دكتر عشايري–سخنراني مقابله با استرس از طريق موسيقي

  25/3/87 ايران

 17/4/87-19دانشکده پرستاري ومامايي ايران شركت كننده كارگاه مرور سيستماتيک 

 ت وتوسعه آموزش پزشکيمركز مطالعا شركت كننده كارگاه روش هاي نوين ارزيابي مهارتهاي باليني

 25/3/87-28دانشگاه علوم پزشکي ايران   

 20/3/86دانشکده پرستاري ومامايي  كارگاه مشکالت آموزش باليني 

  كارگاه مفاهيمCPR , 27/4/86-26/4/86دانشکده پرستاري ومامايي وانجام صحيح آن 

 18/4/86اندانشکده پرستاري ومامايي اير كارگاه ارزشيابي دانشجو در محيط باليني. 

  (كارگاه راهنماي باليني پرستاريNursing Clinical Guideline Workshop  ) دانشگاه علوم

 پزشکي ايران  

 پيشرفته گاه كار EBP( Evidence Based Practice)   دانشگاه علوم پزشکي ايران 

 دانشگاه علوم  مركزمطالعات و توسعه آموزش پزشکي "آموزش پزشکي مبتني بر شواهد مقدماتي "كار گاه

 1386پزشکي ايران  

 1386مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران ، "جستجوي منابع  "كار گاه 

  1386دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران  "مهارت تفکر انتقادي "كارگاه 

  ي و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران دانشکده پرستار "وهش و شاخص هاي آنژارزيابي پ "كارگاه

1386  

 4/11/86دانشگاه علوم پزشکي ايران   همايش ارتقاي كيفيت آموزش باليني،راهکارهاي عملي  

  6/11/86 دانشکده پرستاري ومامايي ايران ارزيابي پژوهش و شاخص هاي آن "كارگاه 

  13دانشگاه علوم پزشکي ايران   "نيروابط انسا"پنجمين كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري ومامايي-

11/12/86 



  30/7/86سمينار پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني ومديريت پسماندها بيمارستان فيروزگر 

 8/9/86-11كنگره بين المللي بهداشت روان ملبورن استراليا 

 سخنراني دكتر Tesfamichael Gheberhiwet (نماينده ومشاور شوراي بين المللي پرستاران 

ICN) 17/9/86ن دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا  

  19/3/86ن دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايراسمينار الرو درماني در عفونتهاي مزمن 

  20/3/86ن دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايراسمينارارتباط ونقش آن در آموزش 

 دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي  در بحران  سمينارپرستاري از گروهاي آسيب پذير

 27/3/86نايرا

 3/4/86ندانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا سمينار آماده سازي براي زايمان طبيعي 

 استاد دانشگاه"سرمايه اجتماعي وسالمت  "سخنراني( دكتر كاظميLethbridg  ) دانشکده  كانادا

 9/2/86ا نايرا پرستاري و مامايي علوم پزشکي

 ،7/3/86ندانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا سمينارآموزش باليني وچگونگي ارتقا ء آن 

 )13/12/86-/11/12كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري ومامايي)ارتباط انساني 

 26/3/86/و12/19 دانشکده پرستاري ومامايي كارگاه روشهاي غير تجربي تحقيق  

  9/3/86پيشرفته وجشنواره پژوهشي دانشجويان پرستاريهمايش پرستاري 

 )26/12/85همايش سراسري طب النبي)ص  

  1385پنجمين كنگره بين المللي انجمن جراحان قلب ايران 

  18/4/85 ايران دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکيانون قسمينار پرستار و   

   19/4/85 ايران دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکيسمينار ايدز   

 24/10/85ندانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا سمينار ورزش در ماني در بيماري ها 

 ن دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا سميناربررسي وارزيابي درد وروشهاي تسکين آن

1/11/85 

  پرستاري و مامايي دانشگاه علوم دومين كنگره رويکرد هاي نوين در اموزش پرستاري و مامايي ، دانشکده

 25/6/8تفکر انتقادي  ،1385پزشکي ايران 

 31/4/85مشاوره تحصيلي  كارگاه 

  سخنرانيSystematic Review of Cord drainage of3rd Stage of  Labor”" دكتر(

 11/10/84ندانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا حورا سلطاني از دانشکاه شفيلد انگلستان (

 1384 دانشکده پرستاري ومامايي ايران شركت كننده كارگاه طرح درس و شايستگي باليني 

  دانشگاه علوم پزشکي چهار مين كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري ومامايي با رويکرد ارتقا ء  سالمت

 4/11/84-6ايران

  8/84 25-28چهارمين كنگره بين المللي جراحان قلب ايران  

 1384از نشريات الکترونيکي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران  كارگاه استفاده  

  25/4/85سلسله بحث هاي تحقيقات كيفي 

 1383 دانشکده پرستاري ومامايي ايران شركت كننده آموزش مقاله نويسي 

 1383 دانشکده پرستاري ومامايي ايران شركت كننده ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 



 العاتي وژورنالهاي الکترونيکيبانکهاي اطOvid 1383 دانشکده پرستاري ومامايي ايران 

  23/7/83ندانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا سمينار آشنايي با مسائل پزشکي فانوني 

  1383، افقها و چالشها 1400همايش سراسري پرستاري ايران سال  

 ن دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايرا،سخنراني دامنه پژوهش هاي كيفي، دكتر كاظمي پور

27/7/82 

 8/5/82-5/5/82آموزش ترجمه وويرايش 

 23/7/82-24ن علوم پزشکي ايراگاه دانش هميش كشوري سالمت وتوسعه پايدار 

  28/7/1382و27دومين همايش پرستاري )سومين كنگره بين المللي گوارش وكبد وآندوسکپي ايران  

 كارگاه SPSS1382رستاري ومامايي ايراندانشکده پ 

  1381دانشکده پرستاري ومامايي ايران مراقبت در منزلكارگاه 

 81آمارپيشرفته  كارگاه 

 12/11/81سخنراني ارتباطات 

  24/4/81سمينار سرم درماني در كودكان 

  18/4/81ارائه آموزش هماهنگ اجراي دستورالعمل هاي پرستار سمينار 

  24/4/81سرم درماني در كودكان سمينار 

  30/4/81سمينار بيماري هاي نوظهور  

 30/3/81سمينار تازه هاي مديريت وآموزش 

  31/4/80آموزش مراقبت در منزلسمينار 

  همايش سراسري بحران دانشکده پرستاري اداره بهداشت ودرمان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي

 1380آبان ماه  17-15ايران 

  9/3/80بهداشت خانواده سمينار 

 گاهكارSPSS 1380 دانشکده پرستاري ومامايي ايران 

 مراجع1380دانشکده پرستاري ومامايي ايران كارگاه مديريت 

  9/3/80بهداشت خانواده سمينار 

 آموزشه كارگا Power point 1380. 

  13/8/79-10دوازدهمين كنگره انجمن قلب ايران. 

  15/4/79سمينار مديريت و آموزش پرستاري. 

 1/4/79ستاري كودكانتازه هاي پرسمينار. 

  29/7/1379-27همايش فرهنگ مصرف غذاودارو مازندران. 

 8/3/1379 دانشکده پرستاري ومامايي ايران اضطرابسمينار 

 25/3/1379 دانشکده پرستاري ومامايي ايرانزن وسالمت سمينار 

  ارستان هزار اداره پرستاري ومامايي اداره كل درمان مستقيم بيمهمايش سراسري پرستاري در اورژانس

  15/10/1379تختخوابي تامين اجتماعي 

 27/5/78-26 دانشکده پرستاري ومامايي ايران پرستار واقتصاد بهداشتسمينار 

 3/4/78-1/4دانشگاه علوم پزشکي ايران كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري 



   مراقبت در منزل خانم گيليان بيسکوسخنرانيMsGillian Biscoe ومامايي ايران دانشکده پرستاري 

1377 

 سالن اجتماعات سازمان تامين ) تامين اجتماعي بهداشت رواني فرزندان و والدين از تولد تا ازدواجسمينار

  5/11/77 (اجتماعي

  1377 دانشکده پرستاري ومامايي ايران مراقبت در منزلكارگاه   

  1376 دانشکده پرستاري ومامايي ايران روش تحقيقكارگاه  

  كارگاهPBL 1376  دانشکده پرستاري ومامايي ايران  

  1376 دانشکده پرستاري ومامايي ايران شركت كننده آمار پيشرفتهكارگاه 

  1374 دانشکده پرستاري ومامايي ايرانمقدماتي  آموزش پزشکيكارگاه 

  1374 دانشکده پرستاري ومامايي ايران روش تحقيقكارگاه 

  5/4/1373-/4/3دانشگاه علوم پزشکي همدان ي فوريت هاي پرستاري ومامايسمينار سراسري  

 25/3/1373- 22دانشکده پرستاري ومامايي ايران مراقبت هاي اوليه بهداشتيسمينار 

 1372 دانشکده پرستاري ومامايي كاشان كارگاه روش تحقيق 

 1371دانشکده پرستاري ومامايي ايران كارگاه ارزشيابي 

 1371دانشکده پرستاري ومامايي ايران رسيآموزش وروشهاي ارزشيابي و برنامه ريزي د 

 9/7/1371-7 دانشکده پرستاري ومامايي ايران تغذيه باشير مادر وهم اتاقي 

 1370دانشکده پرستاري ومامايي ايران كارگاه روش تحقيق 

  30/11/1369-27اولين كنگره جراحي شاخه پرستاري 

 آموزش ضمن خدمت:

 ICDL-1384-جها د دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم 

  دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني  (نتيک ژدوره بيماريهاي

 1382-ايران(

  ترجمه و ويرايش زبان انگليسي) دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي

 1382-درماني ايران(

 1382-علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران(دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه  (پاور پوينت 

 )1381-كامپيوتر) دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران 

 )1381-اينتر نت ) دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران 

  ساعت عملي) دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم  16ساعت تئوري و 22بررسي وضعيت سالمت

 1376-پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران(

 دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران( (آموزش زبلن انگليسي-

1371 

 داشتي درماني دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات به (ساعت 26رشد وتکامل

 1371-ايران(
 


