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باقري ،مهرزاد ،خاچيان آليس .برقراري ارتباط با کودك در بررسي رشد و تکامل .انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران ( .1388ترجمه)-سهرابي ز ،پيروي ح ،خاچيان آليس گام به گام تا تعالي دانشگاهها بر اساس مدل بالدريج .انتشارات نهضت پويا( .ترجمه و تاليف)

خاچيان آليس ،شوکتي ،مصطفي.استروبرت اچ جي و کارپنتر دي .تحقيق کيفي در پرستاري .تهران .انتشارات جامعه نگر.1389 ،خاچيان آليس و همکاران .نقدي بر رايج ترين مدل ها و نظريه هاي پرستاري در ايران .مشهد ،انتشارات پرستاران جوان.1391 ،خاچيان آ.پرستاري داخلي جراحي برونر و سودارث  .)1393( 2014هينکل جانيس ال ،چيوير کري اچ .فصل مفاهيم و مراقبتهاي اتاق عمل .تهران .انتشارات جامعهنگر (ترجمه)
خدابخشيان ش ،خاچيان آ ) 1393(.راهنماي باليني اصول و فنون پرستاري .مفاهيم ،فرآيند و مهارت کوزير .تهران .انتشارات جامعه نگر(ترجمه)خاچيان آ ،شوکتي م.تحقيقات کيفي در پرستاري .تهران(،چاپ دوم)،انتشارات جامعه نگر( 1394.ترجمه)شوکتي م ،خاچيان آ .پرستاري نظري -رشد و توسعه )1394(.تهران ،انتشارات جامعه نگر(1394.ترجمه)

كنفرانس ها/سمينارها /ارائه ها
ارائه شفاهي



سمينار سيروز کبدي( بررسي و شناخت کبد) دانشکده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشکي ايران (سخنران)1379



کنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري(سخنران)( 5روزه)1379



سمينار پيوند اعضا ( پيوند مغز استخوان ) دانشکده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشکي ايران (سخنران) 1380



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



يازدهمين کنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري (سخنران) 1381



کنگره عفوني ( پيشگيري ار عفونت در اتاق عمل) (سخنراني در پانل)1382



ژورنال کالب ( کلونينگ ) -دانشکده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشکي ايران 1384



سمينار غذا ( رژيم غذايي بر اساس شاخص گليسميک) (سخنران)1384



کنگره سراسري پرستاري و مامايي با رويکرد ارتقاي سالمت ( بهداشت الکترونيکي)(سخنران)1384



همکاري با صدا و سيما شبکه خبر در ارتباط با پرستاري ارتوپدي 1385



کنگره جراحان (تغذيه در بيماران استومي)(سخنران)1385



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



سمينار زخم و مراقبت از آن (سخنران) 1386
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سمينار سراسري صرع(پرستاري و توانبخشي در صرع) (سخنران) 1386



تدريس در کارگاه روش تحقيق کمي از 1386



تدريس در کارگاه روش تحقيق کيفي از 1386



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



اولين همايش بين المللي پرستاري اتورينولوژي و جراحي فک و صورت (سخنران) 1387



کارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن (سخنران) 10( 1388دوره)



کارگاه آموزشي مراقبتهاي ويژه پرستاري (ICUانجمن قلب )(سخنران) 1388



کارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاينات فيزيکي انجمن علمي پرستاران قلب( سخنران)( 15دوره) 1389



سخنراني در کارگاه اورژانس مهر 1393



سخنراني در کارگاه رويکردهاي نوين باليني 2آذر 1393



سخنراني در کارگاه رويکردهاي نوين باليني1آبان 1393



سخنراني در کارگاه  PBLبهمن 1393



سخنراني در کارگاه اورژانس مهر 1394

 سخنراني در  15کنفرانس بين المللي تحقيقات پرستاري ،مادريد  18-15نوامبر
"Challenges related to change management: qualitative study of managers experiences in schools of 
" Nursing and Midwifery.
 سخنراني در سومين کنفرانس يادگيري و مديريت آموزشي ،بلژيک 28-25 ،اکتبر
"Establishment of change management and the role of organizational internal environment in Nursing and
"Midwifery schools.
 سخنراني در سمپوزيوم جهاني پرستاري ،دانشگاه ريورسايد ،آمريکا 19-18 ،ژانويه
""Designing a model of change management in nursing and midwifery school
 ارائه مقاله به صورت سخنراني در دومين کنگره ايمونولوژي ،آسم و آلرژي  1-3اسفند ماه "Nurses’ Role and 1391
"Responsibilities in the Management of patients Requiring Immunoglobulin Replacement Therapy
 سخنراني در شانزدهمين کنگره اورولوژي ايران (پانل) 1391
 سخنراني در دومين کنگره بين المللي پرستاري در ارمنستان 20-18 ،سپتامبر
""Designing a model of change management and its performance indicators
 ارائه سخنراني در سيزدهمين کنگره بين المللي پرستاري پيوند در سيدني -استراليا  25-23اکتبر 2013
"Effect of strategies used by people to promote health education on self care self-efficacy in patients with
"bone marrow transplantation.





سخنراني در کنگره آموزش پزشکي از نظريه تا عمل بهمن 1393
سخنراني در سومين کنگره بين المللي پرستاري در ارمنستان مهر ماه 1394
سخنراني در دهمين کنگره پرستاري اورولوژي ايران ،شهريور  1395تهران.
سخنراني در کنگره مديرت و رهبري در آمريکا ،دانشگاه ريورسايد1395Global Leadership & Management Conference .

 سخنراني در
Education, Leadership, Research, and Policy 2016 International Conference- September 15, Washington DC, USA.
1395

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



کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري ( يررسي ميزان شيوع عاليم و نشانه هاي عوارض انتقال خون) دانشگاه علوم پزشکي ايران ( پوستر)



کنگره چالشهاي اموزش پرستاري (( )e-learningپوستر)



ارائه مقاله به صورت پوستر در سمينار سراسري ارتقاي کيفيت در خدمت مراقبتي " چالش هايي در رابطه با مديريت تغيير :مطالعه کيفي
تجارب مديران در دانشکده هاي پرستاري و مامايي" 27-28مهر  1390دانشگاه علوم پزشکي کردستان



ارائه مقاله به صورت پوستر در سومين همايش سراسري راهکارهاي ارتقاي کيفيت خدمات پرستاري و مامايي "طراحي الگوي نظام مديريت
تغيير در دانشکده هاي پرستاري و مامايي تيپ  19-21"1ارديبهشت  1391يزد



ارائه مقاله به صورت پوستر در

,AJMAN HEALTHCARE SUMMIT, 2015 ADVANCES IN MEDICINE CONNECTING SCIENCE
INNOVATION & POLICY FOR A HEALTHY NATION

فعاليت هاي فرهنگي





سردبير مجله بهداشتي " آوديس" از 1382
عضو هيأت امناي درمانگاه خيريه آوديسيان از سال 1384
عضو شوراي آموزشي مدارس ارمني زبان وابسته به شوراي خليفه گري ارامنه تهران
سخنراني در مجامع و انجمن هاي زنان (بيش از  10نوبت)

اعتبارات پژوهشي
جوايز و افتخارات



دريافت تقدير نامه از دفتر مقام معظم رهبري و انجمن اسالمي دانشجويان



دريافت تقدير نامه از دفتر توسعه و آموزش دانشگاه



دريافت تقدير نامه از معاونت آموزشي دانشکده



دريافت تقدير نامه از رياست دانشکده



دريافت تقدير نامه از موسسه علمي-انتشاراتي کيا

اطالعات ديگر




همکاري با شبکه خبر بصورت مصاحبه در اخبار پزشکي در مورد پرستاري ارتوپدي (تير )1385
همکاري با راديو سالمت بصورت مصاحبه و بحث کارشناسي در مورد تغذيه در ديابت ()1386

آخرين بازبيني :فروردين ماه 1396
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